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ΟΟΡΥΒΙΘΗΤ ΘΤΑΤΕΜΕΝΤ 

ΤΗΘ οοργησῃί ἰὰνν οὗ ἱἰπ6 ὑπίῖθα ϑίαδϊθϑ - ΤΙ6 17, υηϊῖθα 
Θίαΐϊθϑ Οοαθ - σοποϑίη8 ἴΠ6 πηακίπαο οἱ ρῃοϊοσορ θϑ οὐ 
οἰποϑι γθργοαιιοιϊὶζοηϑβ οἱ σοργησῃίθα πηδίθιεβι. 

ι[παϑὺ οϑηΐδίη οοπαϊοπ8 ϑρϑοί θα ἰη ἴΠ6 ἰανν, ΠΥ Γ165 8η6 
δΙΟἤΪνθ5 8Γ6 διϊποῦΖθα ἴο ἔπ 5} 8 ρῃοϊΐοοσοργ οΥ οἴπθι 
Γθργοαιποί,ζοη. ΟΠΘ οἵ ἴΠ656 βρϑοι θα σοπαϊ τ οη8 5 πὶ ἴΠ6 
ρῃοίοοοργ οΥ οἴμοι γθργοαιοίοη [58 ποῖ ἴο ὈΘ “1566 ἴοῦ δὴγ 
ρυῦροϑθ οἰμοῦ ἰπΠ8η ρηίναῖθ ϑίμπαγ, ϑοποΙ͂Θἢ!ρ, οὐ 
ΓΘΘΘΘΙΌἢ." [{8 [567 ΠΊΩΚΘΘ5 8 ΓΘαιθϑῖ ἴου, οὐ ἰαῖθι 11.565, 8 
ρῃοίοοοργ οΥΓΘρΙοαιποίζοη ἴοῦ ριΓρΟθ65 ἰῇ ΘΧΟΘ955 οἵ “Ἶδ]" 
ι156," {πδ8ῖ1 ιΙ56Γ πΊᾶγ ὈΘ [806 ἴογ οοργησῃί πη ΠΠΠσθηηθηί. 

ΤΗΐ5 ἰπϑι το ἡ γθϑϑῖνθϑ ἴΠ6 τἰσῃῖ ἴο Γθί 56 ἴο ϑοοθρὶ 8 
σορν οἴαθυ ἤΐ, ἰῃ [5 [υασοιηθηΐ, {ΠΠΠΠπηθηϊ οἱ Π6 ογαθΥ 
γνοια ἰῆνοῖ!νθ νἱοΙαίίϊοη οἵ ἴῃ6 οοργτηῖσπίὶ ἰϑνν. 
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Ογατοηο5. Ἰἐοσομηονὶ οἱ ργλοίμεις οδ 1 αιονίοις, 1) ]η- 
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1857. ΄ 

ψιὶ 
ν,, τ ΗΠ οὐ θαι κογὶ μίογιι ιν μγποοογιηι οἱ ΤΟΙ ΠΟΤ 0 1} 0- ὙΠ 

"μά ογί, Πα ν ἧς Δὐρκακι ᾽ς .ΟἼΚΤΙ, οἱ, 
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᾿ 

ΡΒΑΡΡΑΤΈ ΣΟ. 

Οοάϊοο5 Ὀίοηΐβ αυσπι) ΟΠπΊη65 δαπηοάππη) 5ἰηΐ νἱιοβϑὶ οοΥ- 
Γϑοϊοτυ 4116 οἱ ἱπίθγργθία πη δομηπη θη 5 οἱ δαἀαϊδιηθη 15. 1ΠῈ{}}}-- 

Ὀὰ5 Γρίδυιἱ, π66 ΓΓῸ ἰδουηΐ ἀθίοτγμηδίί, πὰ ῃὶ ΟΥ̓ Οἢ65 οἱ 5 

σογγθοίίογοβ δάθηϊὶ ΠΙΡΓΟΓ πα 6 τᾶ χὶ πη 6 ΤΠ 6] ΟΓᾺΠῚ ΟΡ6 ΤΉ}} 115 

ΠΟ απ  νἱ198 πδυὰ ρϑιισᾶ ἰδηθη 60 ργθβθυ τ ἀ6 σθηΘΓΘ ἰη- 
ἰδοία ἀγα πὶ τοὶ παυσθηα αυοὰ ΠΟῊ ἴῃ 5 Π5}}}}8 δὶ νοσοδΌυ 8, 
564. ἴῃ οπηηΐ οταϊϊοηθ ἰΐα ρογίυγθαία αἱ νἱχ βϑηϊθηϊίία, πϑάυϊῃ 
νοΓθὰ δχ ΠΠΌΓογαπὶ γϑϑιϊσὶϊς ροϑϑίηὶ γθϑιαϊ, Νδηὶ οἰϊδηὶ Π16}10- 
ΓᾺΠῚ 8606 ἰδηίιβ δϑὶ ἰπίου 56 ἀἰββθηβὰβ, υἱ δρραῖθαὶ θίοηὶβ 
Οτγαίίοπθβ, Ργοχίμηΐἶβ ροϑὶ ΘΠ 566 0}}8. τη ὰπὶ ἸΘοἰἰαίἃ5. οἱ ἀ6- 
βου ρίαβ, ἀθίηδδ τηΐϊηβ σοἰ οταίαβ ᾽), πη] δηΐθ οοαϊουπι ΒΌΡ6Γ- 

1) Αἀπιοάϊπι τᾶγαθ βιιπΐ δρυᾶ γοοθηϊΐουοϑ ΠΙΟΠΪΒ σΟΙΏΠΙΘΤΊΟΥ- 
(0Π68, γϑ οὶ Ἐπβίδι απ δἰ αοίϊο5. δὰ Ηοιηθγαπὶ (ΟΝ αυοά δουῖθῖι ᾿" 
Ὁ. 258, 14: Ἡγεμονικώτερον δὲ ταῦρος λέοντος, ὡς καὶ ὁ χρυ- 
σοὺς ΖΦίων μελετᾷ, τὴν μὲν τοῦ λέοντος ἀρχὴν τυραν κὴν εἶναι 
ρον ομγθὰ τὴν δὲ τοῦ ταύρου βασιλικήν, Γοορίοἴεηϑ τ. 2, 
. Ὑ“, διὰ ἀυδὶο τοίογοηάυτη δὰ ἰηβογιριϊοποπι Ογαϊ οησπη. ἰὼ 

Αἰδιοὶ Ρ. 4 οἱ ᾿ἰδεῖ8 ποπη}}}}8 ροβίίαπι ἹῬητορεικαὶ μελέται. ϑπνὶ- 
τοῦ Ἰάθπὶ δ} 10] αὐτὰν νοῦθο νοηματίζω ἀδ 5Βουϊρίουϊ 8 σχεδικῶν 

νοημάτων. ) οἱ ιοηγβίαμη ν. 309, υδὶ ἀθιθυϊουθηι Βα ΒΟΥ Ρ ΓΔ ΠΊ 
᾿ ἀποδημεῖν ρτὸο ἐπιδημεῖν 2, Ρ. 246, 11, 5080], Ηδβιοάϊ Ορ. 169, 

υὐἱϊ δὰ 1, μ. 297, 10, τγοϑρίοὶϊ ΡΟ 8. ἀυᾶτη 400 Οαἰβίογάνβ γϑίθ! τ, 
ν. ἡ" ἃ ΤΠοπιδίη Ρ. Δ21, 025, υ] ἐγρηγύρως ἀϊοεαπίεμῃ νἱλι ρου Δ 8 
ΠΟΩ νἱάϊι ΒΟΥΙρΡ818586 “υοὰ 4118 οϑί ἴῃ ᾿ἰτῖὶβ ἐγρηγορώς. ῬΥγΟΥΒι8 
Προ οχῖβϑδθ νἱἀ δηλοῦν [εχ οορταρμὶ, 4 βΒᾶδρα οἰΐϊδηί Οδββϑίθιη Ὀ]10- 
61, δίβὶ ΟΠ γβοβίομγβ ΠῸΠ ΠΙΪΠῈ18 4υδπὶ 1}}6 νϑίθγεβ οἱ ἰθοινογαί οἱ 

᾿ 58 6Ρ6 Πη04ὁ0 0605 Θοτιπὶ ἰϊεγί πηοθὰο νεγθᾶ οχρυί πηι, αἱ ἰη ἔριϑος 

ᾷ 

ἢ τρυγήτρια 1, Ὁ. 184, 16, Βειποβίῃ. Ρ. 1318, 6, εἰ Αἰ ἰδ᾽ δι οὐοτὶ, 
ΤΡυογο ἀ β, ΡΙδιοηβ, Χοπορμοηιΐα, ΗΝ ΟομΨ. ἧς 9, αὐτουργοὺς 

τῆς φιλοσοφίας, 1, ρΡ. 2, 238; Δυδῦ. 2, ὅ, 9, φοβερώτατον ἐρημία, 

- ΓῸ ἃ ᾿ 1581} 



ΤΥ ΓΒΑΒΡΑΤΊΟ, 

βιΠΠὰπὶ δϑίδίθπι πη8]6 [υἶβ86 Πα ἰἰᾺ8., αἱ ἰδ ῬΠοίϊυ5, 4υΐ Ποη 
ΟὔΒουΓα βίβηϊοαί, αθηὶ ἀθαϊαὶθ5 (Ἠγν βοβίουηηι 2) νοοδτγίηί. 
ἸὩΪΠ5. 56 δατηΐγαγὶ, ποη τηοἄο Οταιΐοπθ8 ἤθη ΡΙυτο5 ποββοϑί αυδηι 
ποάΐθ βυρθγϑυηὶ, ορθίογα δυίΐθηι οἷιβ βογρία, αυὰθ ΡΗΙΠοϑίγαίας, 
Ουπθϑίυβ, ϑίοθαθυβ ἰορογαη!, ποη νἀ ΐθοοὶ, οοᾶ οἰΐδπν ας θη 
5 ΠΡ Ϊαγαμη ροηδί ἰηβοΓ ριοΠ6 5. απ86 5υηϊ ἴῃ ΠΠ τὶ 5 5), σΤαπηηλ- 
ἰἶἰοο βᾶδθρα αἰφηΐογος αυδ Πίοπθ, υἱ Οταιϊοηὶς 59 οοάϊοὶς 
διυοίογαἰ6 ἃ π|6 βία ἔστε δὲ παράφρασις. αἰχμα οἰΐαι Οτὰ- 
ἰἰοπο5 77 οἱ 78 γϑοθηβοαὶ ἰαπαυδηι ἀυᾶ8. Ρτγορίου δαυίθηι 
Βιοηΐβ δοίαιὶ Θ᾿ νποϑίὰβ πο βδοϊυπιὶ ἀδιόρϑωτα ) οἷιιβ πηϑιπογαὶ 
Θχοιηρίαγία θίοπο ἢ. 59, Β ; 62, Α (δοηΐ, Ερίβι. 158, Ρ. 391, ἢ), 
566 οἰΐδπὶ ἴρ. Ρ. 839, ἢ, νϑῦθα οἷιὰβ ποῆη} ἃ αἰΐογθης οχ Οτγαί. 
4, ῥ. 90. 10 οἀ. 1ρ5.: Οἷς ποτε ἐκείνου τυχεῖν ἐπέκλωσαν 
ἀγαϑαὶ Μοῖραι παιδείας ὑγιοῦς καὶ λόγου μεταλαβοῦσιν. καὶ 
δὴ πεπρωμένον αὐτοῖς ἐκ ϑεῶν ἐγένετο. ἴῃ Ηἷ5 ἰρβῖ5. νἱἰυτη 
ἄγρα! ἰἰὰ βογίθθηβ: Παύεται δὲ τοῦ βιβλίου τὸν λοιπὸν 
ἐπαγγειλάμενος αὐτίκα ἀποδώσειν, ὅτῳ ποτὲ πεπρωμένος ἐκ 
ϑεῶν ἐγένετος Ουδο αὐοιποάο οὐπὶ βοτίρίαγα οοἀϊοαμι ὈΙοη 5 
σοποί απ ϑϑβϑοηΐ αυυ πη) ΟῚ Δρραγογοί, ορὸ ἀδθπιὰπὶ ἴῃ {ἰδγὸ 

1, ». 57,21; 6, 1,8, πυκνὰ μεταστρεφόμενος, 1, ». 2318, 20. υὰἃ 
ἀθ πορίθοιίοπα οοπαμουῖίαν ΝΘ θα τ 8. ϑοιο]. ἰδίου. νοὶ], 83, Ρν. 290, 
αἱ ἀδ Ὀίοηΐβ δἰϊουισιαιι τοοθηιϊογαπὶ γμδίογα πη νἰγια θυ οἱ ν 18 
ἀϊθρυίαι, Μεπιογαὶ νϑρὸ Ῥηγγηϊοίνιβ ρ. 30 [οὉ.: “έων δὲ ὃ φιλό- 
σοφος σὺν τῷ υ λέγων (πιοῦμαι) ἁμαρτάνει, εχ 1, Ρ. 425, 4. 
Τυῖῃ [α  ᾿δητι8 Οταὶ. 7, ρ. 212, Ο:; Διογένης δὲ καὶ πένης ὧν καὶ 
χρημάτων ἐνδεὴς εἰς Ὀλυμπίαν ἐβάδιξεν, ᾿Δλέξανδρον δὲ καὶ ἥκειν 
ἐκέλευε πῳρ᾽ ξαυτόν. εἰ οὕτω (οονγηρίιπι} ὃ “έων, ααλα Ρεοιανὶαβ 
γογι , δ᾽ δὰ ἴῃ τὸ ἀ5 Ὀιοηὶ Ργάϑαθο παθοι ἀδ εβι, δὰ ται. 4 γοίθγθηβ. 

2) Ουοά ρᾶγαπι νἴβιιπι ᾿ἰθγαγῖο ἴῃ οοᾶ. Ἐβοογίδ! πὶ ἀρὰ Μ|}- 
ἰόγαπι δία οσὶ Ρ. 107: Εὐτυχοίης “ιόγενες (5ϊς), οὐ μόνον χρυ- 
σύστομε, ἀλλὰ καὶ ολοόγχρυσε. 

9) Βορυσϑενικῷ ρτὸ Βορυσϑενιτικῷ 2, ». 100, 10 οἀ. [ιἴρ8. 
ΠἸγΑΥΪΐ 6596 ἀυχὶ ροϑοσδίθπ). 

4) Οὐοηΐ. ἀθ οοἀΐδιιπμ, δηϊθαπδὴ πο οβοθηῖοβ [18 αἰογοηίων, 
διοοϑώσει Ὠϊοπιϑα 5 βοῖιο!. ἴῃ Πίοηγϑ. Ὑ ΠΟΐϊβουΐ Αποοά. νοὶ. 2, 
Ρ. 178: Πρὸ τοῦ ἄρξασϑαι ἀναγινώσκειν ὃ διορϑωτὴς λαμ- 
βανων τὸ βιβλίον διωρϑοῦτο αὐτό, ἵνα μὴ ἀναγνοὺς ὁ νέος 
ἑπταισμένον εἰς κακὴν ἕξιν ἐμπέσῃ κ. τ. Δ. Ουϊιβπιοάϊ ἀδιόο- 
ϑώωτα δχοιηρ τα πιθπιούαηὶ ϑίθρη, ΒγΖ. ἰπ Γεδρωσία οἱ 41], οἰϊαπι 
ἴῃ 80 ϑογρεϊοηΐθιι8 σοάΐοιιπη, υὐ Χοπορμομπιῖθ Ηΐϑι. ὅτ. 1. 1 ὀχιν. ἰὼ 
οὐά, αιιθπὶ ἀϊχὶ Ε΄ τ, 67 εὰ. Οχου. 

ῬΝΑΒΡΑΥ εὐ, Υ 

γὶπἀοθοποηβὶ ὅ) δἰ πιῖ]6 αυϊὰ ἀοργομθηᾶϊ, αυἱ οἷς ποτὲ ἐκείνου 
σιν 

τυχεῖν ἐπεκλώα ἀγαϑαὶ μοῖραι" παιδείας ὑγιοῦς καὶ λόγου 
μεταλαβοῦσι καὶ ὅτι πεπρωμένον αὐτοῖς ἐκ ϑεῶν ἐγένετο. 
Θυοά αυυτ ἱπίο! οὶ οογίθ ροβϑὶί, Ὠΐοηὶ τοϑίϊ., ῬΓΟΧΙΠΊ5 

ροβί ϑγηθϑβίιπι ᾿οδπη 65 ϑίοθδθιι5 ΠΟΠΠΌΠ ἃ ΟΧ ρ γα 15 ΠΊοηἶβ βουὶ- 
Ρἰΐϊβ οἰἰανὶῖ, ααδ6 Θχἢ αὶ ρΡοϑί Ογαι}οπθη ΟοΥ π αοαπη, οἴϑὶ ΠΟἢ 
ἀϊχϑυίιη αἰγιπὶ ἢ αΐὰ5. 8 ἰἰὰ5. δἰ: Πιοηὶς Οἰκονομικὸς . αἱ 8ϊ- 
ἀδ5 αυᾶὰθ ΟΠ 5518 Οτγαιοηΐθι5 Ὀίοηϊ {γαῖ}, ἢὰΐ5 8η 8188 
[αδτῖηι ἀηδίαν! Βτγοαυϊσηϊὰβ Κ͵165 α65 αποίοη5 Ογαίδιγ8 ΟΥ̓ΘΟ5 
ν0}. 2, Ρ. 78 5θαᾳ. Ιρϑβϑιὴ δηΐϊπὶ Οογι ἰδ οδπι, οἰΐαπ ἃ Ῥῃηοίϊο 
πίον Ογαιίομθβ Ὠίοπἶα. γορογίαμη, οοϑίοτῖὶβ ροβίροβυϊ ἰδησυϑιη 
ΔΠΟΉΥΤΪ : αὐδπὶ ὈομΪβΒ. ΠΟ 6586 ροβίαυδπι ΝΘ γιι5. Ηϊβῖ. 
Βοη. νο]. 1, Ρ. 118 δηϊιηδανογίογαί, ρϑου γα θ αἰ ββθυ δι ο Π6 
ἀριηοηπβίγανογαί ΕἸηροῦῖυ5 (Βτευηθνίσδθ 1832), ποὴ πιᾶρὶ8 Ἐὰ- 
νουΐηο ἰτἰθὰϊ ρο586 οβίθηαι 1. 1,. Μδιγθβ Πίϑβοτί, ἀθ Εανου ηὶ 
ΑΥὙοΙαἰθηβὶβ νἱία, βία β, βουῖριϊβ, Τγαῖθοίὶ δὰ Βἤθη. 1858. 

Ρ. 92---ΘΟ7. Ουἰτιι5 Δ θη δἷἐ ποίη ἀππὶ ρΡοίυϊξ ΘΓΌΘΓΘ. 
Οοαϊοοθ5. νοῦο αυἱ ποαΐδ βυιρογβυηΐ Ὀιοη 8 δὶ αυ]8 δοουΓᾶ- 

{8 Οχϑιη παν οΥ!, ἴδοι 6 ἀδργθῃοηάοί οἰϊὰπι τ θ] ΟΓ65., αυϑιην 8 
ἰἰπ15. Αἰ} ρτγαθϑίθί, ἴῃ μη} {18 ΘΟ ν ΘηἶΓΘ ν 18, αὐ86 ηἰἶδὶ δἰ παθ 
ΔΥΘΠΙῸΓ, 56} {1 (Δ ΟῚ} 18 ροβϑϑυηΐ αυϑιὴ (0}}1, σθαι αυμπῃ 1, 
Ρ. 79, 4, ρτὸ Ευτίρίάοο Οτϑβί. ῶ, συμφορὰ ϑεήλατος, ΟΠΠ65 
οοπβοηϊίαπί ἴῃ συμφορὰν νοὶ συμφοραὶ δαιμόνιον), 5ἰτηΠΠΠΘγαὰο 
[ἢ ἰϊογαπὶ ἰοοἷ8 ροθίαταπη, οπηηϊηοαιθ δαἀιηοάαπ) ΠΟΘ] ΘΠ ΙΘΓ 

5) Πεβουῖϊρϑδὶ ἰηἴγα ροϑὲ ργδοίαι 0 6η1. 

0) Νοὺ οὐϑάϊθ1}6. οηΐπη Πίοη θη, οἰϑὶ ποὸη βοίατῃ ἤρου, ν. 607 
ἰαπαυδιη Οοιϊοὶ οἰἰαὶ 1, Ρ. 490, 2, βορὰ διΐαῃη ἤριο. Ε 679. ποῃη!}}} 
ἱπητηίαι 2, Ὁ. 494, 80, νϑυβὰπιὶ βίο χα θυ 1856. ΠΊΘΠΊΟΥ ἰθὺ βου ρίαπ), ὃυἱ 
ἴθοϊς ὁχ ρᾶγίθ ἴῃ Αὐο μου οῖβ 2, Ρ. 6, 256, οἱ 4}1}5. νοὶ]. 2, ρ.. 288, ὃ. 
Ἀρυά Ευνὶρὶ ἐδιη δυίθιη ϑεήλατον ργγὸ ϑεήλατος οἰἶϑηη Αἰ} αυΐ νϑὺ- 
518. 1108 οἰίατιιηΐ, αυδπηνὶβ βουνϑηίθ8 συμφορά. Νόαιθ ἴῃ ἔουπι 8 
γον η] ἀηιἰατ}5 το ἀθη 8 ̓ ἰὰ ἴῃ αἰ Πα θηίθπὶ ραίΐανὶ ἔμ }586. ΠΊΌΠ ΘΠ, 
ἰ 2, ἡ. 169, 4, κεχρισμένου Βουῖθογοὶ ὕτὸ Αὐϊβίορδπθοο κεχρεμέ- 
νου, ουΐπ8 νϑβιϊσί πὶ βούγαγα νἀοίαν κεχραμένου ἴῃ Οταπιοιὶ Απροα, 
Ρανῖβ, νοὶ]. 1, ν. 10, χυσπιὶ κεχρισμένου 5ἰϊ οἰἰαπι ἰη Ὑὶϊα ΘορΠΟ018 
Ρ. 8, 2 εἀ, Οχοη., αἰ ἴθυθ βθιηροῦ σ᾽ ἰηξογιηί Πἰθ γᾶν 'π ᾿οΟ νευθο οἱ 
νοοδθυϊο χρῆμα, ἀθ αὐἰθὺβ αἰχὶ δὰ Χϑηοριοηιβ Αηαθαβίη οἱ Ογτγο- 
ρδραϊαηη. ἴῃ νϑιβὶ 5 ΗἩουμθυῖοῖβ αραὰ Πιοηθηὶ [Ὀγηηδ0 Θρὶςδθ βδθρὶυβ 
Χ ΠΙΌΥῚΒ βαπὶ τοϑιϊζαίδθ. 



γι ῬΒΑΒΕΑΤΙΟ. 

ΒογΙρίοβ, δἰΐϑιη δὲ ἢ] ἴῃ βϑηιθη!ᾳ νΠΠ]| οθεὸ νἱ ἀθίυγ, ἰπ οΓᾶ- 
(ἰοη6 οἱ αἰαίθοίο βοτγιρίογὶβ γοδάἀθπάα ρ]υγπηυπὶ [α ||6γ6. [ἃ 
αυϊοαυϊὰ ἀρυὰ ίοηεπι δϑὶ ποῃιϊπυπι ρῬγοργίογυμ τΐηι5. {τἰϊο- 
τυ ΡἰθΓυμη] 6 πηᾶοσῖθ Ππιΐπυβν ΓΟρΡΟγΓ οογγυρίυη)., οἱ ἃιη- 
Ῥίυπη δυϊυβεηοάϊ νἱογαπι σαι οσαπη ροβϑὶὶ δοιηροόποτ αὶ 
οπγηΐα ὙΦ ΘΟΙ ΓΘ, δἱ ηἶθὶ αἰϊυπὰθ οοηβίαγοί, ἤρῆο δϑββοί 
Βυ5ρ᾽οδίυ ΓΒ ἰδίθηϑ υἱμΐαπη, υδὶ νδὶ τϑρϑιϊυγ, οἱ 3, γ. 374, 
6, 4ημόδοκος τιοιπογαίυγ ὑτοιοπίαιθα τηθάϊοαυς, ΘΓ Πα 6 
ἀδίϊνο Ζ“ημοδόκῳ 18. Ουθιι αυυμπ Ζ“ημοκήδην ἀἶοαὶ Ἠοτοάο- 
ἰ05 ὅ, 130-131, ἰάθη βογίρβίϑϑθ θίοηθιη. ἰθηὰΐϊ οΟρ ΠΟΒΟΙ(ΟΓ 
γοδίϊρίο βοτρίυγαθ Ζημοδόκης. αχδθ ῥτγίογὶ ἰοθὸ οδί ἰῃ πιθ- 
Ππογθυ5. Ἀγ ΑΘηΡΔΟΒΐ οπίη δὰ Ρ]υἰατοθυηι Ρ. 74, Ὁ, ορίηϊο 
᾿οπιοᾶοοὶ ποιηθη Ὠὶοηὶ {γπ18. Γἷ886 6 Θοογαισογυπὶ ᾿ἰθοϊϊ ἢ 
αυδπὶ ᾿οιηοσθαΐβ, ἴρ80 ᾿Πἰθγογαμπη ἱπάϊοῖϊο ἤθη μΐπῈ5 ΓΘ! ΠΣ 
αυλη Ὠδη [68ἰἃ πη αιΐοηθ, αὑυἃ Ηοτοδοίυπι Θχρτίμηθηβ Ὀΐο 
ΥἹΟΙβϑ πὶ 1] δαυϊὰ ορὶβ ΙΌγγὸ ροίθ ΓΙ. ΝδΙη ἅρυα Ηδτγοἀοίιηη 
υοά 651: Ἑλληνικοῖσι ἰήμασι χρεώμενος καὶ ἤπια μετὰ τὰ 
ἰσχυρὰ προσάγων. ὕπνου τέ μιν λαγχάνειν. ἐποίεε καὶ ἐν χρόνῳ 
ὀλίγῳ ὑγιέα μὲν ἐόντα ἀπέδεξε, ἴ|16 οἷηθ ἐόντα, [ογίἃ 556 οἰ τὴ 
δ1η6 αἰίογῸ μὲν. ΒΟΓΙΡΒΙ556 νἰἀοίυγ, υἱ 184: Ὡς δὲ ἄρα μὲν 
μετὰ ταῦτα ἰώμενος ὑγιέα ἀπέδεξε, οἱ ῖο Ρ. 374, Ὃς καὶ 
παραχρῆμα μὲν μμεβγίώ πνῶσαι αὐτὸν ἐποίησεν, εἶτα στον. 
τῶν καὶ καταιονῶν καὶ τἄλλα ἐπιμεληϑεὶς ὀλίγων ἡμερῶν 
ὑγιὰ ἀπέδειξε, υὐνϊ ἀο]οίο μέν, αυοὰ ον! πιθ]ογοβ, οἱ 
εἶτα, αὐυοὰ ἰΐοπιὶ οπιίββυη ἰῇ αἰΐο Μϑοιιηδηη ἰδ ηι8 ΡΔΙΠὰ 0 
αἰγαϊηθηίο ΡΟΠΙΐ δρᾶ νΟΓΒΌΠΊ, ἱπ!οΓρυηρ θη άπ) ν᾽ ἀοιυγ καὶ 
παραχρῆμα καϑυπνῶσαι ἐποίησε καταπλάττων καὶ καταιο- 
νῶν καὶ τἄλλα - ἀπέδειξε. --- 2, ρΡ. 386, 26: Τοῖς 
Συρὼν καὶ Βαβυλωνίων ὑφάσμασι, ἡυυπὶ ἴυᾳτο Βοἰβκίὰβ 
ἀδβιἀογαγὶὶ Σηρῶν, ἰάἀθιηαθθ ποιηθῃ, δὶ ἢϊς ροβίίυπι, οἰΐδηι 
᾿ηγϑ Ρ. 397, Ι0, αὶ ΒΘη(68 δηίθα πηθιηογαίαα σϑροίϊὶ : 
Ἶρα ἐνθυμεῖσϑε ὅτε πάντες οὗτοι, λέγω δὲ τοὺς Κελτοὺς 
(σκαιοτάτους οοα, Μϑοογπδηπίδ πη, 4υἱ οεΐδην ΡῬδ.Π 0 ἃηι6 περι- 
κείτων ρτο περὶ Κελτῶν) καὶ Ἰνδοὺς καὶ Ἴβηρας καὶ "άραβας 
καὶ Βαβυλωνίους. ἃΙΙΘἢἾ5. ΔῸ ποὺ ἰΙοοο [6 γ15 οἷ! δα θοι θη ἀμ, 
ΠΡ ΓΌΠῚ ἰΠΙΘΓ ἤῸ8 οἱ Βαρυ)οηΐοα ἱπίογροηὶ Αγαθα8, αυμπὶ ΡΓδ6- 

δ8 βθηΐ68 Ρ. 386, 19, ΠΙΘΠΊΟΓΘΏΪΙΓ ΠΟῚ “Ἄραβες, 568 “;|- 
ουὔδχῃ οὗ ἄνω, αυ08 οογία ἀἰβιίηρυϊ ἃὉ Αταθὶνὰς 1, ἡ. 419, 
25, 38, υἱ καὶ “ραβας ποῃ τηϊπὰ8 αὐ καὶ Ἴβηρας οχ τηᾶτ- 

ΡΒΑΒΡΑΤΙΟ. ΥΠ 

σίηθ ᾿Πδίυπ ν᾽ ἀϑαίυγ ῬτῸ καὶ Σῆρας. ---- Νιιοβα Πἰδτὶ 1. Ρ. 76, 

6: Τὴν τῶν Σακῶν ἑορτὴν ρτο Σακαίων, αὐυδῖη ὑπᾶπι ψϑγᾶπι 

6556 [ὈΥΓΠΊΔΠῚ 58.158 ῬΓΌΡΆΓΟ νἱἀθηίυῦ αὑδὸ αἰχὶ δὰ ΤΠη68. 

Φιορμδηΐ, υδὶ διπλοῦ ἴῃ Σάκα ἀορτγαναίδπι ποίανὶ ἀρυὰ 

ΦΙΓΑθο ΘΙ 11, Ρ. 8123, αὐὸ Πηϊη8 Θἰἰδηι] [ὉΓΘη ΠῚ Σακῶν 

ἢος δοοθηΐα, ἰδηαυδπὶ ἃ0 Σάκαι. [ονίοτα βυηὶ Μεταπὸν- 

τιοι 3, Ρ. 9, 14, ηυοᾶ οχ ρῥτορίπαυθο Θούριοι ρτο ἵἥετα- 
πόντιον ἰἰϊαίυτη οοπίθοὶ δὰ ϑίθρμδηι ΤῊΘ5. 1ίθῃ Ὄρβας δυ- 
νίυβ 3, Ρ. 44, 8, αθπὶ Ρ6Γ γ βου θθηαιπηὶ 6556, υἱ νο]6- 
μᾶὶ Οδβϑαυθοηθβ οἱ δϑί ἂρυὰ ϑδιγαθοηθη οἱ Ρ!ϊηΐυηι, νϑγίθίδ- 
ἴοι Οτθα5 ρα σης ρογβϑυδάρθγα αἰχὶ ἰδίάθιη. --- 2, ῥ. 939, 
10, φυσι Θαμύρα ρτο Θαμύριεδος 6χ |ἰρτὶ5. 5! τϑϑεϊαΐαπι, δὰ- 
ἀοιηαυθ ἰοσπῖᾶ ἂρ Πίοα. 8, 89, 67 8|16γἱ οχ οοαϊοῖθυ5 γοά- 
ἀἰϊα, ΡγοΌΔὈΝ 5. οοηϊθοίαγα ογὰϊ οἰϊδηὶ 1, Ρ. 247, 1, Θάμυρις 

ἴῃ Θαμύρας 6556 τηυἱαηάαπι. Ουδηὶ ἰρϑαῖμ τη ῃϊ οοηβΓπιᾶ- 
νὶὶ οοάθχ Μϑοειηδηηίδη8, αἱ ἐς Βαθοὶ ἴῃ Πἰὰγὰ οἱ δοοθηίαμι 
ΒΌΡΟΙ ἃ ΡΔ|Π14ο αἰγαιηθηίο, υἱ ν᾽ ἀθίιγ, ἃ οογγθοίογ ροϑί απ. 
ΑἸΐα μυῖα. σοποιὶβ νἱα βυηί Παλιβόϑροις 1, ν. 316, 5, ἰπ 
πάλιν βάϑροις ἃυὶ Παλιμβάκτροις ΘΟΓΓΟΡίαΠΙ. Εἰ ὑ. 877, 35, 
ἴῃ ογᾶθα!ο ἀ6 ΤΏΘΑΡΠΘ: Θεαγένους δ᾽ ἐλάϑεσϑε ἐνὶ ψαμάϑοισι 
πεσόντος. αυοᾶ Θειογένους ἐλάϑεσϑε δ᾽ ἐνὶ ΒΟΓρβ 1556 νἀ δίυγ 

δίο, αἱ Ῥδυβδηϊδπι ἴῃ Ιῖο 46 δοάθπι 6, 11, 8, Θεαγένην δ᾽ 
ἄμνηστον ἀφήκατε 5οτίρβῖ556 νἱἀοτὶ Θειογένην ἀϊοίαη δὰ δ8ί6- 

Νὰ) ἰονίογα 4 νἱ τα ποιηϊηυπη ἴῃ ᾿ἰργῖβ. δὰΐ οοη- 

βἰδηίογ ἴα δογγυρίογαμ, υἱ ᾿Δκαδημία Ρτοὸ ᾿4καδήμεια, Ὀλύμ- 
πίον ρῖὸ Ὀλυμπιεῖον, δυΐ νᾶγὶϊβ πηοαϊβ ἀρὰ βοβάθιῃ βογὶρίο- 
ται, αἱ “εωνίδας εἰ “εωνίδης. αὐποὰ ἐχμαδηθιαι οἰΐδηι Ρο- 

ΡῬῃδησιη, 

ἰγθϊο οἱ ἔἰγῖ8 ὁχ ρᾶγίθ ῬΓΑΘΘυΏ θι18 Ὀιοάοτο 11, 4 56ᾳ4α., ε- 
ἽΝ οἱ “Μενέλεως. Νόμας οἱ Νουμᾶς, Σαρδανάπαλλος 
οἱ Σαρδανάπαλος, Συρακύσιος οἱ Συρακούσιος. αυοταπι ποη- 
πὰ] ΟΧ ᾿ἰὈγῖ8. οοτγοχὶ, οὔ ογα ᾿ἰοθὶ. Μοηϊίαμη ἰδπιθὴ γνθὶ πὶ 
πθαιθ Κεάδας 50γἰρ51556 Ὠίοηθιῃ 3, Ρ. 391, 15, ἰδ ἃ ΜόγοΙ ο 
ἴῃ Καιάδας τηυϊαίαμη, ποαι6 Πελοπίᾳ 2, Ῥ. 321, 17, 568 Πε- 
λοπείᾳ, ἀδ αυΐθυ5 ΡΙαγα ν. δᾶ Τὴ65. Βίθρῃδηί, 

Εδάθπη αυ86 ἴῃ ἷἶ5 ἱπουτία [1 Πγαγίογαπ) ἴῃ ΟΠ οογηϊ- 
ἰὼ ἀἰαίθοίο Ὠίοηΐβ, ααθην δά 6ο [586 ἱποοηδβίηίθπι ἴῃ ΓΘΌι.5 16- 
νἱοτ 5 ῬΑ ΘΓ αἰαθ στανίουθι5, υἱ ΓΘτίαν ἴῃ Πἰτῖ5, ἤθαυὺθ 
οΓΘαἸὈ1]16 οδὶ ποαὰθρ ΠΓΟΓ ΠῚ ἰδπὶ ΠΟΘ] ΘΟ ΠΙΘΓ βογὶρίογυμη (658ι1- 
ἸΠΟΠΪΟ σοιῃρτγοῦδίαμῃ. ϑαηΐ δυίΐίθπι ἢυϊ5 σΘΠΘΓΙ5 Ργδθίαγ ἰθνίογἃ 



γΠ ῬΒΑΡΒΡΑΤΊΙΟ,. 

116 πιοᾶο ταυῦῖυ5 πηοᾶο ογοθγίυβ {Παία ξὺν ῥγὸ σύν, σ΄ ῥτὸ ττῦ), 
06 ῥτὸ ρρ.5 ἐς ῥτὸ εἰς, ῥ᾽ ατίπια ἴῃ ομηηὶ σθηθγθ νοοδθυϊογαπι) νοῖ- 
θίααθ ἢοχίοηθ, υἱ ἢ ΡΓῸ δὲ βϑουπᾶδθ ργδθβθηϊ 8 οἱ [αἰατί, 
δ βτη θη πη} Ρ 56 Δ ΡΟ Υε οἰΐ 5) νου θογυϊηαιθ ἃ εὖ ἱποὶρὶ ΘΠ μη 
πιοάο δἀάϊίυπι πιοᾶο πορ] δοίη) οαᾶάθπι ἱπουγία αἰ ἑλλήνιξεν 
Ῥγοὸ ἡλλήνιξεν τηο]ίοτοβ 1, Ρ. 268, 27, οἰΐδιι Τὸν ἀἰάϊ αἰ ἴδαὰς 
ἸΠδίαπι, βδοὰ ποὴ χηΐπι8 ὈΔΓθάγαμι αυδπι ἀττέκεξεν, ἰἀθηγαιιθ 
ἢ ΘΟΠΊΡΟΒ. 158 ουπὶ πρὸ πιοᾶο σοηίγδοίιπ) οὐπὶ Βθα θη ε τηοὰο 
ΠΟΙ, ΟΡίδΔΕΙνΊ [Ογπδ6 ἴῃ οἵ ῥΓῸ οῃ ᾿ἰγῖβ βαθρίιβ ᾿π6 Γ αἰΓᾶβα 6 
νγιδηιθιι5, υἱ 2, Ρ., 381, 1, ἰη μὲν Ῥτὸ μὲν, ἴῃ αἱξν ρῖῸ ξίᾶν, 

) 6 ἴογτιϑ ξὺν δ || γαν 5 586 Ρ6 σοῃβίδηιου {ΠΠπ|8ἃ δου ρου θ11.5 
ΔῸ δὰ δἰϊθηΐϊβ αἰχὶ ργδεῖ, δὰ Χοηορὶν. Απᾶῦ. εὰ. χο. Ῥ, Υ1Π1|; 89 
σ΄ ΡιῸ τὸ δὰ οάοτυῃ, ἴ{Π0Ὶ αἴιᾶὰθ ἀἰχογαπη δυϑγϑιγι ΒΟ δοίουιΒ 
δὰ ΡΙυ ΓΟ πὶ νοὶ], 4, Ρ. 308, αι ΠΠθγαγίογυπι ἴῃ {α} 1088 «ποὰ ἴῃ 
ΟΑΙ Δ ΠῚ σϑηΐγοὶ ροπϑηϊ πὶ ἰο πη ναι θη ΒΟ] ΌΘἢ Δ ΠῚ ΟΡ᾿ΙΠΔΥΘΙῸΓ.. ΠΟῚ 
ΒΟ 1 πὶ τα ΐ γα Ὁ1}6 αυοάάἀδπὶ δι ση οδιϊοη ἐβ ἃ βου θη πίθου ΤΟΥ ΠῚ88 γλώσ- 
σα εἰ γλῶττα ἢηχὶϊ, 5Βεὰ οἰΐαπι ουγπηᾶπὶ γλώττημα ποιηΐπθπὶ ΠΟἢ 
ΤῊ Γαι πγαπ Ρυΐαν , οἰδὶ Ἰνυΐ8 τρΐ γᾶ Ὸ}  Ὄχοπιρία ναὶ ϑυ!θυνρὶὶ δὰ 
Πιοηγϑίιπι ἱπάθχ βιρροάϊιαι, Αριὰ Πίοποπι αἄθο σαῦδθ βιιηὶ [ὈγπιδΘ 
ΡΕΓ σ΄, υὰἱ ἐχοθριΐϊβ ἰοοΐβ αὐἱδυδβάδηι, δὶ ροοίδτιπι γϑγ 8 εἰ γ, 
ἴθΓ αυδίογνο ἰδπίθμη ἰἰθγὶ8 ἱπν 18. 51} 10] 6 πη δο, 

8) ᾿ἡκηκόεις ὕγο ἠκηκόεις φῥγαθοθάθηιθ ρᾷι}]ο δης ἀκήκοας 
ΒιΒίΏ 1, Ρ, 257, 24, εἱ ὠκηκόειν 1, νυ, 8330, 1, φιοὰ ποη βοϊ ᾽πὶ 
Ρ]αίοηὶ Οταὶ, ρ. 384, Β,.. "]αΐαπι ἴῃ 1 ογῖβ. ποηπ}} 18, βθὰ οἰΐδπι Ηρτγο- 
ἀΐαπο ἔγασπι. Τ1,οχ. αν, ῥ. 351, ΧΙ, δῖ5. 118 ρ518 ἴῃ νϑυθὶβ 4 θῈ8 
ἠκηκόειν ἀἰεῖ, πο ἀκηκόειν, ἱταάϊι. Οὐογιπὶ Ῥτΐὰ5 Αἰἰϊοὶβ ἐπὶ ΒΘ ἢ 5 
Ρμοιΐυθ ν, Ἤνείχετο οἱ οὐπὶ ἴοο εἰ ἠνώχλει ΘΟΙΠΡΟΠΘΠη5, Τϑοίΐα8 
ὠλώλει ςοτηραγαβϑεὶ οἱ ὦὠμωμόκει, ἃδ αυΐθιι5 οἰΐδηη Ἀρυὰ Αἰἰο05 886- 
Ρἰβδίπηθ πηοΐο τοί πιο βθοὺβ βουὶριϊθ αἰχὶ ρταθίαι, δὰ ΧΡΠΟΡΉ. 
Απδῦ. οα. θχοη. Ρ. ΧΙ. Ῥαγογαὰθ συνεστήκει οοτγοχὶ 1, "7 ἈΝ, 
αἱ 2, ν᾿. ὅ8, 25, ἐφεστήκεσαν, 2, τ. 353, 22, ἀπολώλει, εἰ 1, 
Ρ. 188, 8, πεπορϑήκει, 1, ν», 187, 28, τεϑνήκεσαν, 1, ». 2348, 21 
γεγόνεσαν, 1, ν. 388, 15, παρακεχωρήκεσαν, 2, ν. 53, 12, συγ- 
κέκλειντο, 2, Ρ. 114, 238, πεποίητο, 2, ν. 132,1, συμβέβηκεν, 
2, Ρ. 224, 17, ὑπερβεβλήκει, 2, ν. 298, 32, ἐπιλελοίπει,, Δ|10] τϑοίθ 
οὐ δυρπηθηὶο Βογίρία ἴῃ ἰυγῖβ, Νὰ αυἱΐ νὰὶ ἀρὰ νϑίογοϑ ἰ8|18 
Ρυΐϊδηΐ ἴεγεπάδ, ροείδσιιπ Αἰἰϊοοτπὶ φῥγοίοττο ἀδθοθιηὶ ΘΧΘΠΊΡΪὰ 
Δ στη θη Δ Ρ᾽ α5α αατηρουΐθοι: οὐαὶ ἰδ απ, πὶ ἤαοία πὶ ἴῃ ΒΟΥ ρ Ϊο- 
Ὠΐθυ8 αὐἱϊθυθάδπι δεοίϑιϊβ ἱποοτίδθ, βϑὰ ρῬϑγιπὶ δηϊα 86 ΟὐτΡ. ΙΏ50Τ, 
γο]. 2, Ρ. 126, π. 2059, υνἱ πεποέητο; νοὶ. 8, Ρ. 83, η. 4034, 10, υνὶ 
μεταβεβήκει, χαϊθὰβ ποθ ρτοθαίαν εἰϊδπὶ ΤΟΟΘΏΟΥΘΒ., Βεα τη ϊηἰπιθ 
ΠΟΘΙ σΘηΐε 8. ἷπ ογαιΐίοπθ βουὶρίοτοβ ἰἰαὰ δυοίυδββο αἰ Πἰθ τὶ Βϑυποβὶὶ, ἀθ 
φυϊθυ5 Κταδίηρον. δὰ Αδαγρί. ρ. 182, οἱ ΔΙΙΟΓΌΠ, γϑὶαὶ ΡὨ]Ποϑίγαιὶ, 
δεὰ ἀυοτγαπιὶ ΠΟῚ δογίΐον ἢἀθ8 αυδηὶ Αἰἰἱοογαπι, 

3 

ΡΒΑΒΒΑΤΙΟ. ΙΣ 

᾿ ᾽ , δ ’ ΠῚ .. , " 

᾿ἁλῴη. γνῴη. δῴη. Ρτο ἁλοίη. γνοίη ς δοίη. Γαϊυτὶ ἴῃ ἔσω ῥτο εῶ;, 
Ρογίθοι! ἑωρακα Ρτὸ ἑόρακας οἰϊᾶπι ἴῃ ΕΠ Γ18. ΒΆΘΡΙ 5 ΒΟΓψδίο, ἀθ 
αιὸ αἰχὶ ῥγδοί. δὰ ΧοηΌΡΗ. ΑπδΌ. Ρ. Χ οἀ. θχοη., Ἀρουδδιῖν 8α- 
ἰθοινογαὰπὶ ἴῃ ἧς Ρυταμι τοὺ ΡῸΓ ἃ πιοᾶο ΡῈ ἢ 580 1Ρ 1, υἱ 
ἀνεπιδεῆ. ὑγιῆ. ὑπερφυῆ . ποπιϊπυπι) Ῥγορυογαη ἴῃ ἧς πισᾶο ἴῃ 

ἣν τὰοῦο ἰπ ἡ ἰθγπηϊηδίϊ. ἴῃ αὐἱθὰ8 ΘΡῸ ἃ εἱ ἣν ΘΙ ΠῚ ἴῃ Ι|τ- 

Ὀτὶ5Β 586ρ6 βογναία οοηβίδηϊου γϑϑίϊαϊ, οἱ ποιηΐηαμη ΖΦ πολλῶν 
οἱ Ποσειδῶν τπιοάο ἰηῃ ὦ πιοᾶάο ἴῃ ὠνὰ. 5᾽πρῸ οΥὰπὶ ἀδηϊα 6 
νοσαθυϊογαιη, αἱ ἁρμόξειν οἱ ἁρμοττειν, σήμερον οἱ τήμερον, 

ἄοπλος οἱ ἄνοπλος. . οἰϊαπη νοίου 5. 586 06 ᾿ΠἸαίαπι, υἱ Ηοτοάοίο 
οἱ Χομορμοηῖὶ, οὐδεὶς οἱ οὐϑείς, ὑγίεια εἰ ὑγεία, μολιβδος 

οἱ μόλυβδος, μόλις οἱ μόγις, μέχρι οἱ μέχρις; ἐμπιμπλᾶναι, 
ἐμπιμπράναι οἱ ἐμπιπλαναι. ἐμπιπρανὰι. γίνεσϑαι εἰ γίγνε- 
σϑαι οἱ δἰϊογυπι [οσ86 ἀυρ 1665. Ουδταμ ἀ6 Ρ]ΟΓβαᾳ 6 ΠῚ 
πιδηϊ δία δἱἱ ποῦ Ποηἶβ, 868 ΠΙΡγαγογαση ο]ρᾶ πιοᾶο 88 
ῬουΪ τηοᾶο 1||ὰ58, Θϑὸ πλυϊία βυβίυ!! ἀθ ος ΘΈΠΟΓΘ, Π6686 
ογρ 116 ἀυχὶ αυἱ ἔγημεν αἰχίδδοί 1, Ρ. 299, 11], γήμας 1. 
Ῥ. 207, 12, γῆμαι 1, Ρ. 318, ὅ; ουὐπάοῃῃ 1, ἡ. 118, 533, 

γαμήσας ΡῬοί5 ΞΟΥΙρ51586 αὐδπὶ γήμας 9. ̓ΙὈΓΑΓ 8. [ΟΓΠ]8 ΠῚ 1118 Π| 

ΠΟ 05 οἰϊδῖη δρυα Α]1ο05. αἱ Χοπορποπίθιῃ Ουγορ. 8, 4, 230, 
δὶ ρἰοτίααθ γαμήσειας Ῥτο γαμεῖς, ΔΑΡοΙΙοάογυπ) 8, 14, 8, ὉὉ] 
ἐγάμησε ποπην}}} τὸ ἐγάμει: δυΐ ὶ Δ|10] Βθηιροῦ ἀἰχίββοι ἥν, 
δυπᾶάθι ἤμην αἰχίθβ6 βθηι)6ὶ 2, ἢ. 115, 8, ἀ6 αὺυο οἰΐδπι Αἰ- 
ἰἰοῖὶα. {Πὰΐο αἰχὶ δὰ Χϑη. ὕντορ. 6, 1, 9: δὰΐ αυἱ βαδιοῦμαι 
1, Ρ. 846, 12; 425, 11, Θυηάθηι 1, Ρ.- 169, 10, ΒΟΥ ρΡΒΙ586: 

Τί δὲ ποιήσεις. ὅταν ἄλλα ὑποδήματα μὴ ἔχης τ; ἄρα 
ουλχ ὑπολυσάμενος ὅτι ταχιστὰ ανυποδητος βαδίσεις.. ἍΝ 
ΠΠὈΡῚ οριϊμὶ ρτὸ ἂν ἀνυπόδητος βαδίσῃς. 564 βαδιεῖ. οἰΐδτη 
ΔΙῚ οἷς ἀοργαναίυπη. [Ὀ᾽ανῚ νΘΓῸ ἰο 6 ΓΘ ἤΟὴ Π18 615 ἴοΥ- 
ἰᾳ586 Ὀίοηθυιῃ ϑαυμάσεις 1, Ρ. 801, 80, αυδηιν]β 5866 ἱΠδίαπι 
βἷς ΔῸ Πἰργαγιϊβ, ααστῃ καταγελάσουσι 1, Ρ. 349, 237, οἱ ὑπο- 
σιγήσουσι 1, Ρ. 392, 9, υἱ ἴῃ Οοτί μι ίδοὰ Ρ.805, 7, σιγήσειν, 
ΠΟ πᾶϑῖ5 Αἰἰοὰ βἷπὶ αὐδῇ ὁμοόσεὲν 2, ἢ. 180, 5, οἱ [ὈΥΠη86 

[αϊαγογαμ βοϊυίαθ ἐλάσω., καλέσω, διατελέσω. ἴῃ αυϊθι5 ᾿ἰ τὶ 
σοηβοηϊαηί, οἰϑὶ ἀπολεῖσϑαι ἀἰοῖϊ Ὀϊο οἰᾳυθ διολεῖν ΡΙΓῸ διολ- 
λύειν, διαλύειν. διολέσειν. τοκίυἱ 1. Ρ. 89, 12. 56 βοήσετε Ὡ, 
Ρ. 139, 20: Οὐκ εὐθὺς βοήσετε, λοιδορήσεσϑε. εἰς χεῖρας τυ- 
χὺν ἐλεύσεσϑε. αυυμ 1, Ρ. 186, 80, 51 σχετλιάσειν καὶ βοή- 
σεσϑαι καὶ ἱκετεύσειν. εχ βοηϑήσετε οοττυρίυμη νἱάἀοτὶ ἀϊοίυιη 
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αἂ ΤΗΘ5. Θίθρῃδηὶ. Νϑαυθ ὠφεληϑήσεσθαι 5οτὶρβῖ556. ΠΙΟΠΘΠῚ 
Ροίΐϊα5. αυδηὶ ὠφελήσεσθαι αἰῆτηηοὶ αυἱ ἀρυὰ ἢυης αυοαυθ, 
αἱ ἂρ αἰΐοβ ρἰθγοβαῦθ, ᾿ἰὈΓΟΒ. ἰπίοῦ υἱγΓυπαδ ναγίᾶγο νἱ- 
ἀοτὶι, υἱ 5ο]θηΐ ἴῃ ἢΪΐβ [ογπιὶθ, νϑὶ ἐπειμεληϑησόμεϑα ἱπίογοη- 
ἰ68 1, Ρ. 110, 33. ϑυβίυ! νόγοὸ ἰογπιδ [Γαἰυγὶ ἀποπλευσεῖ- 
σϑαι 1, Ρ. 180, 14, εἰδὴ ἂρυὰ Αἰἰἴοο58 δορὶ ββίπιθ ᾿ΠἸαίαπι, αἱ 
ἀϊοιαμη δὰ ΤῊ658. ϑιθρῃδηὶ ν, Πλέω. οἱ ἀρυὰ Πίοηθη 2, Ρ. 2339, 
26, οἰΐδην σοαϊουμπι αἰββθηβα ἰαθοίαοἰαίαιη. Νοο πιεζοῦνται 3, 
Ρ.390, 30, 5ογρ8:5856 ρυίανὶ ουηάθιῃ αὐἱ πιέξεσϑε αἰχὶ! 2, ρ.290, 
20, Π6 ΠηθΘὙ πὴ δοίϊνα πιέζει, ἐπίεξε, ἐττίεσε, [ἰὈΓΑΥῚΪ5 οἰΐαπ ἀρὰ 
νϑίογεβ δὰ δος Υἱίϊυπι ργορθπάθηϊ θυ5 οἱ βϑιηθὶ ᾿ἰογυμαμθ ἰηἴδ- 
γθηςθὰ5. Ἐοτγηιᾶ οἶδας, ὁχ οοἀϊοίθιυβ ἴῃ οἶσϑα τηυίαία 1, Ρ. 66, 
20, πἰ ὁ δουῦιίογὶ ἢ ἢ ΘΧΘ ΠΙΡΙΟ 1, Ρ. 22,7: Καὶ ὁ Φίλιπ- 
πος γελάσας λέγει, Οἷδας, ὦ ᾿Αλέξανδρε. ὅτι δεῖ μὴ λιπεῖν 
τοὺς ἀγαϑοὺς ποιητάς. ΟΌΪ ΡΓῸ λέγει ΠῚ οοαϊς65 εἶπεν ν6] 
ἔφη, Ρρῖὸ οἶδας ἰϊάοπι ἡ δ᾽ ὅς, ηαοὰ οἰδοίο {Π|0 λέγει γε] εἶπεν 
ν6] ἔφη πὸ ἀυδίίαγοι αυϊάθπι αὐϊβαιδηι ΡΘΒΕΠΌΘΓΘ, δὶ γ6] ὑΠ0}} 
Θοχϑίαγοί ϑχϑιῃρί υηλ ΠΠ|λ{ὶ Ροϑὶ ποπθὴ αἀἰσθη 8 ἡ δ᾽ ὃς. αἱ ΡΙυΓᾷ 
ϑηΐ σΟΠ ΠΟΙ ΟυπῚ 60, 564 ργαθοθάθηίθα ϑ8ϑ6ὰ ἴρβυπὶ ΠἸὰὰ ἢ 
ὁ ὃς ΡΓῸ οἶδας Βυρροβίίυπη ἤάθπὶ [ὈΓ 86 ΠΟῺῚ τηΐηῖι5. (οἰ 
αυδη οἶσϑα αἰίοτο ἰοοο Γορογίαμπη ἴῃ ἰδ γῖβ οἱ, αὐδίην 5 οἰϊδ πὶ 
δηϊ αυΐογο8 Ὀίοπμθ υἰδηίυγ [τα οἶδας, Θδαιι6 γθὶ οοηϊυποία 
συμ ΔΙι6γὰ, ἰογίαϑβθ ἢΐο αἀυοαθ τοϑιϊ θη. Οοηίγα αυᾶθ 
Ρίυγα! 5 ἂρυὰ δίοποιη βυπὶ ὀχθηρία, οἴδαμεν, οἴδατε, οἴ 
δασι, προοίδασι, εοἰξὶ ἸΘρο ἐπα ΓὰπῚ ΘΧΘΠρ 8. ἰίὰ βυρογαηίυσ αἱ 
ΒΟ ΒΡ ΟΙΟΒΙΟΥΓ αἷ8 [ογίαθ86. Πἰγο5 Ὠιοηΐϑ (4 ]|6γο ορίποίυγ αἱ Η6- 
Γοαοιὶ οἱ Χϑπορμοηιίβ, ἀθ αυϊθὰ5 ἀἰχὶ δὰ Απδρ. 3, 4, 6, οοἀϊ- 
σατη ἰἃπη θη Π0}1ο ἰα οἰ δοίδηίυν ἀἰββθηβα, αἱ [ογπιὰ οἶδας. ΕΟΓΠΙᾶ 
ἔφησϑα γτο ἔφης αυυπὶ οχ οοάϊοθ εἰϊ Γοϑβιϊυϊὰ 2, Ρ. 188, 
80, Βυβρθοίᾶ [Ὁγθὶ ἉΠΙοτὰ 1, Ρ. 254, 18: Οὐ γὰρ δήπου τὸν 
Περσῶν βασιλέα Δαρεῖον οὐκ ἂν ἔφης ἐλεύϑερον εἶναι ᾿ ἐπειδὴ 
καταπεσὼν ἀπὸ τοῦ ἵππου ἐν κυνηγεσίοις ὑπήκουε τοῖς ἰατροῖς, 
Θἰἰαπηϑὶ πο ἰἰθγογιπὶ ΠηΘ] ογαπη βογὶρίυγα ἔφη ἱρϑᾶᾳιθ 586η- 

ἰοπιϊα αἰ ἃ ἰθπηριι5 ροβοθηίθ δνογίθγοίυγ, Νϑαμθ δηΐτη ἔφησαν, 
αυοα Ποἰβκὶαβ βυθβι αἱ, Ἰοσμπη μαῦθί, βϑὰ δυΐ φαίης 5ογίθθη- 
ἄυπι δὺΐ φαῖεν, Νδιη 5 5 οοηβίαι ἔφη βᾶθρθ οὐτὴ 8118. νουδὶ 
πιοᾶϊβ. οοηαηϊ!. Παλαιτάτους ἡυιυηι 1, Ρ. 3230, 14, ρτγδοθογοί 
Ραγιβίπυβ 8009, ἰάθη ρΡ. 266,28, οἱ παλαίτερος Ρ. 188,9, ὑτὸ πα- 
λαιότερος τοβίϊίαϊ 5[π6 ΠἰὈγῖβ, αὰο5 ἴῃ Ηἰδ [Ὀγπι 8 Ροτροίυο δὰ 

ΡΒΑΞΒΕΑΤΤΙΟ. ΧΙ 

ΔΙ οτ ἢ ΤΙ ΔΠῚ ΔΌΘΤΓΔΓΘ 5.8 οοηβίαὶ οχ Αἰἰοἰβ, νϑυΐ Τῆυου- 
ἀϊάθ, ἀρυὰ αυθη οοτγοχὶ ἴῃ δ. Οχοη,, οἱ Χϑηορμοηίθ. ἤΠλη- 

σιαίτατα ΡΓῸ πλησιώτατα οδχ [ἰὈγὶ5 γοϑιαΐαμη 2, Ρ. 301, 7 
οβίθηάῖί διϊδπ ἰην. 5 115 3, ἢ. 62, 39. Θχρϑ!!θηάυπι [1886 πλη- 

σιώτατος. Οὕὔνεκα 1, Ρ. 849, 17, 5616] 1Π]δίαπι 5 ΓΙ ρϑὶ ἕνεκα, 
αὺο ἀδ νἱ{ἴο αἰχὶ δὰ Βιοριιδηῦπι. γ. Ἕνεκα Ρ. 1029, Ο. [ἰρῃ 
β5ί0}} [Οτηηὰ5 πόμα ρῖοὸ πῶμα, εὕρεμα Ρτο εὕρημα, οἰΐαπι ΠΠὈΓῚ5 
δΧχ ρᾶγίθ ργδθθθηι θβ ἰοτη8Π] ΨΘΓΙΟΓΘΙῚ, υἱ ἰη ἰἰβϑάδπιὶ [18 

πλ  ἃ δ βουναία, αὐδθ 5'η6 1{Π|5 [οὐίϑ556 ρΡ᾽ γΙβαθ. πο νἱβἃ 
[οτϑηὶ ἰη!ογοη δ, αἱ ῥιγῶντα ρτὸ ῥιγοῦντα 1, Ρ. 97, 4, ἔγχουσα 
ΡῸ ἄγχουσα 1, Ρ. 135, 7, βασμοῖν ρτο βαϑμοῖν 3, Ρ. 108, 29, 
αἰ Δρράᾶγθδὶ οηἶβ. ἀἰα!δοίαπη δα ρα. }ο Π]6] ΟΥ̓ Θ ἢ πη 5616 
[υ͵556. Αἰἰοδη αὐδπηῚ δηίθα ογοαθθαίυγ, βαίίβααθ ἢαΐ ργοῦ8011}6 
οἰϊδηλ αἰΐα τηυϊα Πυΐι5. σοπΘΥΪβ [Ϊ556. Βθ]αία, πθαὰθ, αἱ ΠΟΘ 
αἰᾶΓ, ῥέγχουσιν 2, Ρ. 11, 38, υδὶ «11 ῥέκχουσιν. 564 αυοὰ 650 
ΓΘΡΟΒὺΪ ῥέγκουσιν 5οτρβ886 θίοηθηι, υἱ ϑγηθβίυπι, ρογροίυο 
0 ΠΠΟΓΑΡΪβ. δος ἀοργανδίαμη. [Ιηἰογάσπι ᾿ἰγὶ Ὀ᾽οηἶ8 ᾿ΡΘΟΓῸΠῚ 
γοίθγαμη Αἰἰϊοοταπι [0118 ἴῃ (4 | 108 διηθηἀαίίογθβ οἱ νι 1110- 
τὰ τοαἀδγουμυηίΐ οἱ ραἰοης αι ἂρ Αἰἰ605 ἰθγθηϊ τ 486 Π6 
ἃριυὰ τοοθηίογοβ αυϊάθηι βυπὶ ἰοϊοταηπα, σνϑὶυϊ αυοὰ Χρηο- 
ΡΒοηί5 Η. ὅτ. 7, 3, 7, ἴῃ Πρτιβ οδί χαμόϑεν, Ποηὶβ 3, Ρ. 108, 
17, πηθ]ογο5 τηίαηΐ ἴῃ χαμᾶϑεν, οἱ αυοά ΤΗμυον αἰ ἀϊ5 οἱ Ρ]αίο- 
ηἷβ. Ομ 68 [ογαηΐ σύγκλυς, ἀραὰ Πίοηρηι 1, Ρ. 818, 34, 6Χχ δοὐϊοθ 
ΜΘογιδηπίαπο τηυΐαγὶ ἱπ συνήλυδας. ὕπᾶ6 ἰπιο Πρ  ὰΓ ααδ6 
511 Πάθ5. θγοτυτη ἂρ |108 βου ρίογοϑ ἴῃ ἢΪβ. αἰ θα θ [ΌΤΙ 8 
νἱο5 15, αδ6 ΤηᾶΡηΟ ΘΧΘΙΏΡΙΟΓΙΠ Πα ΘΓῸ ἀθίθηβδθ ρΡυϊδηίΓ. 
Βοτιδπὶ ἀχάριτος. ἀ6 αὐὰἃ ἴῃ ἀχάριστος ἀορταναία ἀἰχὶ ρτγαϑί. 
" Χοπορῃοη 5 Απᾶ}. οα, Οχοη. Ρ. ἍΗ, εχ οοαϊοθ ΓΘΥΟΘΔΨῚ 

. 0. 89, 8: Ὅϑεν ξητοῦσιν ἀχαρίτους καὶ ἀτερπεῖς ἡδονάς, 
τὐδ φιννμρς Γοβδίιυἱ 2, Ρ. 109, “0: Μάλιστα μὲν οὖν ὑμὰς βού- 
λομαι τὸ ἦϑος “Ελληνικὸν ἔχειν καὶ μήτε ἀχαρίτους μήτε ἀσυ- 
γνέτους εἶναι, ΝΜ οϊβοίη τοοθηϊϊοταπι ΠίοΠ6 Βογρίογαμη, ψο]υΐ 

ΡΒΙΠοβίγαι οἱ ϑνηθβὶὶ, οοάϊοθβ ΙΟ ΠΟΙ 5 1 ἰα ἢ 5 ᾿ηἰογ πη] δυπί 

Θπιθηἀδίίογθβ, αἱ ἴῃ [ΟΓΠἃ ἤσαν γτὸ ἤεσαν, ἀ6 αυὰ ἃρυὰ Αἰἰἴ605 
αυοαιθ ἰηἀ6 ἃ Τῆμον ἀϊά 6 [Ὁ γα ΡΟ α, 86 ἃ ὑρίᾳαθ τγοϑι θη ἃ 
Θἰϊατη ἰθΥ18. 566] ἰἰοΓΠΠ}6 ΡΓΔΘΡΘηΠθυ8, αἰχὶ δὰ Χοηορβοη- 

ἰθηϊ, ΡΗϊοβίγαι  Υ. ΑΡΟΙΙ. 4, 89, Ρ. 82, 4 οἀ. Καγϑβοῦ.: Προσῆ- 
σαν (80Γ. προσῇσαν) μὲν οὖν ταῖς φηνθωϑῳ ΟῚ 5680]. Ρ. Μῃ 
᾿Αντὶ τοῦ προσήεσαν. Ουϊυβπιοάϊ [Ογμᾶ5. ἤοη ἰδηίαμῃ υδὶ 1 
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Πἰτῖ5 σᾶ5}} βπὶ βογναίαδθ, βοὰ οοηβίαπίογ 6856 τγοοι θη ᾷᾶς 
δοῦιρίογ 8 πιθ]ογοπη βϑαμυθης 8 αἰαἰδοίυπη πθπῖὸ αἰ Δὲ} 
αὺϊ ΠΙθγαγτίογυπι ἴῃ οοτγυπιροπα ἀϊαϊθοίο ᾿ἰοθηϊ απ οχ δηϊῖ- 
φυΐϊογαπι ἰηἀ6 δὺ Ἠθγοάοίο οἱ Τ ον ἀἰὰ 6 βοτὶρίογαπι οοάϊοῖθυβ 
σΟρΠον ΓΙ. 

Νδο τηΐηοΥ ἱπίυτία Πιοηὶ δ Πβαθθ μυΐι 5 δία! 5 βογίρίου θὰ5 
δὶ πη 18. ἴπ σγηίαχὶ νὶ 8, αυδθ Πἰθγαγίου πη βαηΐ, ποὴ ἰρ80- 
ΓΌΙ., δία! Θογὰ ΠῚ ἱπιρυϊαηα 5. τηϊηΐπιθ δὰ ἰδηΐϊδπὶ ἰδηὶ θΔΓ- 
ὈάΓίο πὶ ἀοἰαρβαθ υἱ αυδδ πο τηΐπὰ5. ᾿ἰηρυδα ἰοσῖθα8. τορυρσηδηὶ 
αυδηῦ ἰρϑογυπὶ σοηβαυθίυἀϊηϊ, τη} 185 ΟΠ Ργοθαίαθ Θχθιηρ 8, 
ἱρ515 τς {ΓΙ ΒΌΘΓΘ ἰἰσθαί αυδπὶ ΠΠὈγαΓ 58. Οὐ. ἀθ σθῆοτο δϑί 
Ραγιίουϊα ἂν οπιῖββα, υδὶ ποοοββαγία, δυἱ δἀάϊία, υδὶ ΒῈΡ6Γ- 
γαουὰ ὁδὶ ὁχ υϑὺ0 ἡνμμιῆψον Α(οογυπη, ἃ 600 ὩΪΠ1] ἀϊβογθραὶ 
0808 Ὠίοηἑβ.. νοὶαί Ρ. 52,2: Τί γὰρ ἃ αν ἄλλο τις εἴποι τὸν 
ἥλιον ἐργάξεσϑαι δι ̓  αἰῶνος ; 5οτῖρϑὶ ργὸ τί γὰρ ἄλλο, οἱ 2, 
Ρ. 207, 34: Τῇ μὲν δεξιὰ χειρὶ πηδάλιον κατέχει. καί. ὡς ἂν 
εἴποι τις . ναυτίλλεται, ΡΓὸ ὡς εἴποι. υἱ 65 1, Ρ. 8ὅ, 10, μετ᾽ 
εὐνοίας, ὡς ἂν εἴποι τις. καὶ κηδεμονίας" 2, Ρ. 4. 16, οὐδὲν 
ἔσϑ᾽ ὅτου μνησϑεὶς χωρὶς ἐπαίνου τε καὶ τιμῆς 9 ὡς ἂν εἴποι 
τις. παρῆλϑεν. ἢ ΜΙ, ἢ: Ὃν οὐδεὶς --- φαίη ἂν 
ποτὲ ἀντειρηκέναι νοὶ ΡΟΙΐι8 φαίη ποτ᾽ ἂν γτὸ φαίη ποτέ" 
δον 9... πυϑοίμην ἂν ἣδέ ὡς ΡΓῸ πυσμην ἡδέως" 2, 
Ρ. 802, 8: διαβολῆς μὲν γὰρ ἕνεκα καν Σωκράτης εἴη τῶν 
νέων διαφϑορεὺς ᾿ ΡΓῸὸ, καὶ Σωκράτης. ἰδ ἀθιπαυθ Ῥ. 331, 
4. ἀναλαμβάνοι ἂν αὑτὸν ΡτῸ ἀναλαμβάνοι αὑτόν. Τυϊὴ 
1, Ρ. 122, 1ὅ, ὑπηνίκ᾽ ἄν τι ϑηραϑῇ ρῖο ὁπηνίκα. Νέδα 
[ογοπ τὴ ἣν ΡΓῸ ἂν ἣν 3, Ρ. 138,31. Οὐοηίγα ἀοϊονὶ 1, Ρ. 152, 
15: Τάχα γὰρ ἂν φανε ἕται χαλεπόν" 98}4, 1: Ἔγω δέ, ἂν 
μὲν ὑμῖν ἀκούσασιν Ἢ μηδὲν τῶν δεόντων 7 ἢ περί τενος τῶν 
μὴ πάνυ ἀναγκαίων φανῶ λέγων. δικαίως ἂν ἀμφότερά φημι 
δόξειν, ἅμα εὐήθης καὶ περίεργος, αἱ ἀοιθηα δϑὶ [οὐίαθ96 Ι, 
Ρ. 151, 82: Σ κεπτέον ἂν εἴη πῶς ἂν μάλιστα διάγοντες καὶ 
ποῖ᾽ ἅττα μεταχειριξ ξόμενοι δυνήσονται μὴ καχῶς ζῆν; Ρατί- 
ἰόγαὰο 272, 7: Τὸ γὰρ αὐτὸ ἕτερος λαβὼν ὁ αν ἰσχυρότερος ῥα- 
δίως οἴσει. Ἑδπάριη 2, Ρ.157. 4: Οὐκ ἂν προϑυμοῖτο ὅ.τι δύ- 
ναῖτο ποιεῖν ὑμᾶς ἀγαϑό ν. ἀὁ Ἰονὶ ροϑι 6,ξε. ---- 1, ». 944,24: 
Ἠξίουν. ἂν ἄρα μὴ δύνωμαι ἀπομνημονεῦσαι --, συγγνώμην 
ἔχειν. εἰδὶ ορὸ ἴῃ ἰδ τὸ ορίΐπηο τορογίβϑθηι ἂν ῬΓῸ εἰ, [ογίαβ86 
οχβίβίογοί, ηυἱ θίοηπὶ οοποθἀθηάυπ ραϊαγοὶ εἰ ουϊη δοπίαποῖίνο, 

ῬΒΑΒΒΑΤΙΟ. ΧΠῚΙ 

ΒΆΘΡΘ 516 {Πϊὰπ Ὁ [ἰὈΓΑΓ 5. τοῦ ΒυΖαηϊ πογαη, ἘΕπηᾷοπὶ 
ΒΟΙΟΘΟἾβιμ.Π) 85.011} 1, Ρ. 949, 39: ᾿Ενεϑυμούμην δέ, φέρε, 
εἰ μιμούμενος τοιούτους τινὰς διαλέγωμαι λόγους ---, τυχὸν 
οὐ καταγελασουσί μου. υἱὲ ἰάθη) ἃ πιᾶπὰ ρῥτίπηᾶἃ διαλέγομαι, 

αἰ Δ}1] οἰδείοπα. 5οΓ ρει διαλέξομαι. Νδ ᾿Ιάθιη ἴδοογοιῃ 1, 
Ρ. 208, Ἃ: ᾿4φ᾽ οὗ γὲ εἰ μὴ Ὁμήρου πολὺ φανῶ κρείττων 

καὶ σωφρονέστερος ποιητὴς » οἱ ἂν ΤΘροπουθπὶ ρῖῸ εἰ, αἱ 
θϑὲ ρ. 354, 7, ἂν μὴ φανῶ, ἰἀθιὴ ΟὈΒΕΠΙῚ οοὐοχ Μρου- 
Ἰη8 ηηΪ Δ Π5. αἱ ΟΥ̓ ν θὰ ἀφ᾽ οὐ γε εἰ μή, ἤθη πΠηϑοὶβ, υἱ 

νι ἀδίυγ, Ὠίοηθα, οοῦίθ ἰοαυθπηαϊ σθηὰβ ΠΟἢ ΠΤ Πι15 8] ΘΠ ΠῚ 80 60 
Γοίθ θη! ἃ ἃ Πι ΟΠ ἶβϑὰ ἃ ὀοάδπι ΠΌγῸ Ρ. 238, 16: Μάλα μὲν 
ὑψηλῶς σύμπαντα κοσμῶν τοῖς ἔπεσιν (Ἠομηθγιβ8), ὅμως δὲ 
ἐχόμενα ϑνητῆς ὁμοιότητος. καὶ δή )ὲ καὶ ὁπότε ἐτόλμησεν 
᾿Δγαμέμνονα προσεικάσαι τοῦ ϑεοῦ τοῖς κυριωτάτοις μέρεσιν, 
γοῦθα καὶ δή γε καί, πυβαυδηι 5. ϑυγραία ἃ Ὠίοπθ, οἰϊαπηϑὶ 
οοπληγλἃ Ροηδίαυν δηΐα καί. 

Ραγιίου δ ᾿ἰοοὶ οοηυ886 1, Ρ.2311, 28, ἴῃ τοῖς ἄνωϑεν ἔϑνε- 

σιν, ἀΐνοιβο ἃ οὐ πολὺ ἄνωϑεν 2, Ρ. 48, 18, οἱ 4115 δὰ 5ρ6- 
οἰ πη 5:1} 1018. 46 αυΐθιβ ν. δά ϑιθρβδηυπι ν. ἄνωθεν, 564 
αυοά, ηἰδὶ θρὸ ἄνω 5βογίρίυμη ἀθρυθῃθηάίββθηι ἰη οοάϊοα Νίθου- 
Ἰηϑηηΐδηο, [οΥί 586 ᾿ρϑυχη αυοαιθ ἀ δ θη βοσθπὶ ἰηνθηΐϊγοὶ αι δίθιη 

ϑεοὶ ἄνωθεν ὄντες ρῖο ὕοντες ΧΟΠορΠοηΐ 8 ὕοην. 6, 7 5. Πδ6- 
ἴθγαμη, αυἱ ἰἰθγαη) ἰἰθγαπηαθ ἀοίθηαιι αυοά ΠοῺ ἱπι6 Πρ ογοί 
αυδη) οϑϑϑὶ Ἀθη Π], ϑιη1}6 ἀλλαχόσε ΡΓῸ ἀλλαχόϑι Ροϑβί πὶ 
1. Ρ. 886, 18, οἱ ἀλλαχοῦ ρῖὸ ἀλλαχόσε νοὶ] ἀλλαχοῖ 2. Ρ. 72, 
832: Ἐπειδὰν γὰρ ἄρξωνται διαστάντες ἀφέλκειν ἄλλος ἄλλα- 
χοῦ. ΕΠ ὅποι ρῖοὸ ὅπου !, νΡ. 86, 22: Τῶν ὕποι ποτὲ ἀν- 
ϑρώπων κρατεῖν" Ρ-. 88, 16: Διὰ μὲν τῶν ὦτων οὐκ ἄν τις 
ἀκούσαι ἢ τῶν σφόδρα ἐγ γύϑεν, διὰ δὲ τῶν εὐνοούντων 
οὐδενὸς τῶν ἀναγκαίων ὅποι δήποτε ἀνήκούς ἐστι" 498, 
13: Πάντα γὰρ κρείττω καὶ “πολυτελέστερα «ἔχει τῶν ὅποι 
δήποτε" 2, Ῥ. 8ὅ, 9: Ἡ ὑμετέρα πόλις κατὰ τε ἰσχὺν καὶ 
μέγεϑος οὐδεμιᾶς ἡττωμένη τῶν ὅποι ποτὲ ἐνδόξων, ἬΣ 
ὅπου 5οτίροὶ, πἰμὶ} ἰγἰθαθηβ ΡΒ ϑίοββαθ: Ὅποι ποτέ, ὅπου 
ποτέ, δυϊ ᾿Ιθτογα τι ἴῃ (Δ } 1015 οἰΐαιαι: δρυὰ τϑοθηϊογθβ οχίρυδθ 
ἢάἀθὶ, αἱ ΡΙαίατοιϊ Ῥογῖοὶ. 6. 17, υδὶ πιοιίογαβ ὅπ, υἱ Ιοοο ἰογ- 
ἰἰο θίοπῖβ Μϑογηηδηηΐϊδηιβ ἃ Ὀγὶπιᾶ πιᾶπιι, αἱ νἱἀθίαγ, οἱ Ῥμδ- 
ἰ,τιαἰϊ Ἐρίβι, 96, ρ. 2370, πθ νϑίθγι πη πηθπιογθη Αἰ οογὰπὶ 
Χορ, αυΐθυ8 ὅποι ργὸ ὅπου ἱΠαίαπι, αἱ Ατἰϑίορῃ. Αν. 9: 



ΧΙ ῬΒΑΒΡΑΤΙΟ. 

Οὐδ᾽ ὅπου γῆς ἐσμεν, ἴῃ ἀμμὶμ κα οὐδὲ ποῖ ΒΟΥ ρίυπη, 
αυοὰ 5υδίυ!! ἀρυὰ Πίοποπι 1, Ρ. 80, 3: ᾿4λλὰ μηδὲ ὅποι γῆς 
εἶσι. αἱ το] ογο5 ποηπα 1 νὴ 144, “, ῦποι πλεῖστοι κάμνου σι 
ρῖο ὅπου. ΝΙΠΙ]ο βεγίϊογα 80η| ὅπου. που, οὐ, ΡτῸ ὅποι, 
ποι, οἷ, αἱ Εν» 16, 8, οὗ νῦν ὥρμηκας στρατεύεσθαι" 

Ρ. 290, 82, οὗ τις ἂν ἀπέλϑῃ οἱ Ρ. 359, 26, ὅπου ἂν ἀφί- 
κηται, οἱ ἢλϑον ὁπου ἤϑελον 2, Ρ. 103, 34, εἰ 1, ρΡ. 820, 

832, ὁπότε ἀπίοι που, Βα ἀυθῖο Πἰγαγὶ 5. ΓΘ ΠΠ6 06 ηδΔυπη), αὐυΠὶ 
ποι δογὶ ρϑίβϑδοι δίο, υἱ Χὅ ὭΟΡΗ. Ογτορ. 1, 8, 38: Ὅταν ᾿ἀπίωσι 

ποι ἀπ᾿ ἀλλήλων, εἱ ποῖ ἄπεισιν 5οτῖρ5ι 1. Ρ. 157, 7.0 οἱ ὅποι 
βούλεται ἀπιὼν 1, Ρ. 357, 38, υἱ ργαδοῖρι! ΡΗγνπίομι5 Ρ. “ἢ 
ἰόντες ποι 3, Ρ. 88, 17, οἱ βαδίξζω ὅποι βούλομαι 1, Ρ. 108, 

ΠΝ ὌΡΟΣ οοη αϑὰ, αἱ ΡΓῸ ΔΘΒΟΠ5. ΡΓῸ [ἀἰτὸ ροιίιυπι 

1.Ρ 4, ; Ὅστις δὲ κακὸς ὧν - ποτε ϑεοὺς ἀρέσκειν, 
ΡΓῸ ἀόνω, υἱ 3, Ρ. 2389, 12. .--- . 181,10: Ἵνα ὥσπερ ἐπὶ 
τῶν εὐγενῶν πώλων καὶ τῶν ῥα ρῆμα, τὸ ἐσόμενον μέγεϑος 
εἰκάζουσιν οὗ ὁρῶντε : ἐὰν ἢ τὰ κῶλα ὑψηλὰ καὶ μεγά- 
λα, ἐὰν δὲ ταπεινὰ καὶ ἀναυξῆ, φασὶν ἀεί ποτὲ μένειν 
τοιαῦτα, ΡΓῸ μένε εἶν, 

5810 ἰοθο αεέ ποτε ϑδρ ΘΟ ΠΣ Γ οὐτη ρταθβθηϊ, ΕἸ ιηϊ- 
Ὧ5 αὐυϊάθπὶ δἰΐθη:8 δογίβίιις, δοὰ ΠΡγογαπν ἰηαϊοὶο ἴῃ Ρογίς- 
οἰαπη πιιΐς Ἰηάυ5, 1, Ρ. 849, 17: Τῶν ἐν πολέμῳ ποτὲ προϑύ- 
κως ἠγωνισμένων . τῶν τυράννους καϑῃρημένων ἢ τῶν ξαυ- 
τοὺς ἢ τέκνα προεμένων Ρῖὸ προειμένων, 40 ἀυσυηῖ ΠΙΘ]ἴοΓ68, 
σαὶ προειρημένων, αἱ 68ὶ Ρ. 800. 19: Μυρίοι δ᾽ εἰσὶν οἵ τὸς 
ψυχὰς προειμένοι ἑαυτῶν ὑπὲρ τῆς Ἀν ρεμοι καὶ τοῦ ξὴν ἑωνη- 

μένοι τὴν εἰκόνα καὶ τὴν ἐπιγραφὴν. Εἰ 2, ν. 805, 28: “Ἵλλὰ 
τοῦτ᾽ ἐκεῖνος εἶδεν ἀκριβῶς ὅτι μὴ δεῖ τὰς ἀνϑρωπίνας τύχ. Υι 
ἐκτείνειν, αὐυοὰ 5ογρϑὶ ἤἥδει. ΙΡ. Ρ. 286,11: Εἰ γὰρ ἣν ὄφελός τι 
χαλκοῦ καλῶς κεκραμένου. τ ἡ Κορινϑίων πόλις ἂν εὐδαί- 
μων ἣν καὶ πολὺν ὠκεῖτο ἂν χρόνον, ΜΕΝ Ροιΐὰ8 ὥκητο, 
“᾿"» ψὼ 1: Καὶ πολλαχοῦ φασιν ἐν τοῖς τοίχοις ἐνοικο- 
δομεῖσϑαι τὰ κρανία τῶν ἐλεφάντων αὐτοῖς ὀδοῦσι, αρίϊι8 
οϑὲ ἐνῳχοδομῆσϑαι, υἱ ν. 286, 10, ηηήμην Νοῦς πηΐπῈ8 
βυϑρθοία βυηὶ πος ἀθ βθηογο ἴδθς 1, ρ. 89ὲ, 27: Εἴτα 
Ῥωμαῖοι. μὲν καὶ Νέρων οὕτω τὰ παρ᾽ ὑμῖν ἐτήρησαν καὶ 
σεμνὰ ἔκριναν" ὑμεῖς δὲ οὐ φυλάξετε: καὶ Νέρων μὲν --- 
οὐδενὸς ἀφείλετο τὴν εἰκόνα τῶν παρὰ μόνοις Ῥοδίοις τιμη- 
ϑέντων᾽ αὐτοὶ δ᾽ ὑμεῖς ἀφαιρεῖσϑε; υδὶ Ξοτἰδοηἀυϊῃ νἱάθίιγ 

αυοὰ ρΡοβοὶϊ ργαθοθάθηβ ἐσόμενον, οἰβὶ 

᾿ἀφελεῖσϑε. 
᾿Ἰοπρογυη, αἱ Ρ. 139, 22: Εἶθ᾽ ἃ λεγόντων. ἑτέρων οὐκ ἀν- 

᾿ ματι κο α παιδεύεσϑαι; γΓϑϑίϊ αὶ παιδεύσεσϑαι. 

ΡΒΑΒΡΑΤΊΤΙΟ. ΧΥ 

θυδε υβἰ(δίᾳ, εδἰ ροϑβὶ εἶτα 5ἷο Ροβἰίαπὶ ΘΟηΒΘΟΙΙΪο 

ἔχεσϑε ἀκούοντες . ταῦτα ἐρεῖτε αὐτοὶ καϑ᾽ ἑαυτῶν; -- Ρατὶ- 
ἰεγ 2, Ρ. 138, 328: Καὶ γὰρ δὴ νῦν μὲν ἄπεισι μετὰ τὴν τήμε- 
ρον ἴσως ἡμέραν, ἀφικνεῖτα: δὲ ὀλίγον ὕστερον . 5ογΙὈΘηἀυμη 
ν᾽ ἀθίατῦ ἀφίξεται, Δ Ὁ [ἰὈγαῦῖο,, αυϊ ἄπεισιν Βαθθγοὶ ρτοὸ ργδθ- 

56 η11, ἴῃ ΡΓΆΘβΘὴ5. τηυίϑίαπ), αυὰπὶ ἀπιέναι ἤθη βοϊὰπὶ ργᾶθ- 
. . . " ,. Ἁ ψ - " 

᾿βθὴ8 δἱΐ ίοηϊ, αἱ ῥ. 349, 10: Τὸ γὰρ αὐτῷ χρησϑὲν ἕκαστος 
ἀκούσας ἄπεισι, 568 οἰΐαηι ΓαἰαΓαιη Ρ.185, 5: μόνον ἐξιόντα 

μὲ τ αἱ περιπατήσοντα. 81: Τὴν ἡσυχίαν ἔξω βοώντων ὑμῶν, 
μᾶλλον δὲ ἄπειμι. Ῥ. 348, 1: Ὅτι ἄπεισιν ἐπὶ τὰ πρόβατα καὶ 
περὶ ἐκεῖνα διατρίψει. ὕπάθ Ρ. 18ῦ, 16: Οὐκ ἐ ἔφη παρ ᾿ αὐτῷ 

μενεῖν; ἀλλ᾽ εἰς Φϑίαν ἀπιέναι παρὰ τὸν πατέρα καὶ παρ᾽ 

ΘΙ 6 Ρ. 189, 
Ἐάν ποτὲ γένηται διαφορα, κἀκεῖνοι προφέρωσιν ὑμῖν 

τὸ Π] ἐὐμαίαθνο ἔχειν πολίτας, τὸ στασιάζειν οὐκ αἰσχύνεσϑε; 
πγυπὶ δοοίαἱϊ ΡΓΔΘΒΘΠ8 ΡΓῸ αἰσχυνεῖσϑε. βίουϊ Ρ. 302, 8: Εἰ 
μέλλει καϑέξειν μὲν τοὺς ὑπηκόους. ἀμυνεῖσϑαι δὲ τοὺς πολε- 
μέους, ἴθ πΠοηημ}} 15. ἰη ἀμύνεσϑαι. ἴῃ οὨγηΐθι5. δυο ΒΘ] ΌΘἢ5 

καταστρέψεσϑαι ἴῃ καταστρέφεσϑαι ΘΟΓΓΟΡίμΠι. οἱ Φ, ». Ψ1, 
“Ὁ, ξητοῦσι Βοἰβκίαβ δ18 βογίρϑιὶ ξητήσουσι ρῥΓΟρΡίορΓ ἐγγμίοηθαάνῃι 
ἀγαπήσουσι, αἱ ἐπιξητοῦσι δρια ῬοΙνΠ) 11, 1, 1, αῦβυγαὰθ 
80 Γ᾽ Γ ΡΓῸ ἐπιξητήσουσι. Εἰ οχ ΘΟΠΙΓΆΓΙΟ [υταγαπὶ ΡΓῸ Ῥτδο- 

8611 νδὶ δογίϑίο 3, ρ. 272, 81: Πότερον ὅταν χειμὼν ἰσχυρὸς ῃ 
καὶ μὴ κατισχύῃ τοῖν πηδαλίοιν ἕ ἑκατέρου διὰ γῆρας ἢ διὰ βίαν 
τῆς ϑαλάττης, οὐδὲ τότε φιλεῖ κυβερνήτην, οὐδ᾽ εὔχεται φα- 
νεῖσϑαι τὸν διαδεξόμενον, υδὶ φαίνεσϑαι ΘΧβρθοίδιιιν νοΙ] φανῆ- 
ναι, υἱ Ρ. ῶ78, 38: “47ρα καὶ τότε εὔχοιτ᾽ ἂν μηδένα ἄλλον 
ἰατρὸν εὑρεϑῆναι, Θἰβ1 5: Π ΘΓ. ον πη ἢΠη  ἶνὸ [αἰ οοηβίγυ- 
οἰϊοηἶβ νϑγϑὶ εὔχεσϑαι Θχοηιρίυπι ϑόρῆ. Ο6ά. Τυγ, 2365 ποίανί- 
115 δά Βιορῃῆδηὶϊ ΤῊΘ5. ν. Εὔχομαι, Ῥ. 2522, Β, Ουδθ ῬΘΓΠΆ- 
ἰαίδ 1. Ρ. 269, 22: Διεγνωκότας ἐσεσϑαί τινα ἀπαλλαγὴ ἣν τού- 
του καὶ μὴ πάντως ἀεὶ φανεῖσϑαί τινα αἰτίαν τοῦ πάϑους, 
αδὶ τὶ φαένεσϑαι, ἊΝ γιϊοηθδομία5. ἃα ΡΙαί. Ρ. 764 φανήσε- 
σθαι, ΡΓΟΘΔΌΙΠ 8 Ῥοβι Γιὰ 5 φανεῖσϑαι. [ϑνὶ8 δϑί αυοά ᾿, 
Ρ. 197, 8: ἬἬδει γὰρ ὡς τὸ πολὺ τοὺς νικῶντας ὑπερηφάνους 
γιγνομένους ἀδϑαϊ ρῥγὸ γενομένους (γινομένους οοα. Νροτηι.) 
ΡΓΟΓΒῸΒ ἱπθρίο. 

[ταῦ β δαίθπι ἰη ἰδ] 5 ἀρὰ γϑίογθϑ ριον δίαᾳιθ γο- 



ΧΥ͂Ι ΡΒΛΕΒΆΑΤΙΟ. 

δϑηϊοτος δορί βϑπηθ ροοσαη 8, το τϊπογοπὶ ᾿ἰδτὶ ἤάθιη 

πιογρηΐίαγ πα ϑχαυϊςι τοῦθ ἰοαυθηαϊ βογ θη ἀαθ σ᾽ ΠοΥθ 5 

5 Ρ᾽05 ἀορτγαναιῖθ αὐδ ἰηϊδοιὶβ ΡῸΓ {ἰργαγίογαπι ἱπηρουῖ- 

ἰἰαὰ τοι ϊοιῖὶς, Οὐϊαθηιοῦϊ οι αυοά ΠΥ Θχμίθθηι 2, Ῥ. 178. 

18: Ἤδει τούτῳ καὶ μάλιστα ὀνήσειν τοὺς συνόντας, 8608 
Ὀῖο, αἱ ΟΡΙΠΟΓ, 50 ΤΊΡ5ΘΙ Γδὶ ὀνήσων. θυ ΚΝ ὅϑι 1: Οὐκοῦν 

ὀρϑῶς συνῆκεν ὑπὸ σοῦ διαφϑειρόμενος" 910, 8: Ἐπι- 

στάσϑω πρνϑῃν ὧν ἀπαλλαγῆναι ἀπάτης. ν 65.118 νοὶ. 

', Ρ. 130. Ἤδει καὶ μὴ τυχὼν οὐκ ἂν ἧττον εὐδαίμων 

γενόμενος. ΠΕΡ αυοὰ 3 Ρ. 341,1: Οὐδὲν γὰρ ἡ ἀστρονομία 

ἐμποδών ἐστι τῷ μὴ τὰ δέοντα ποιεῖν, τῷ τηυϊανὶ ἰη τὸ, αἱ 

ἀρυιὰ Βγηοβίαπι νοὶ. 1, Ρ. 866, 6: Καϑεύδοντι δὲ οὐδεὶς “Αδρα- 

στείας νόμος ἐμποδὼν τὸ μὴ οὐκ ἀπᾶραι τῆς γῆς εὐτυχέστερον 

Ἰκάρου. ΠΌΘΡ ὑπὺ8 τῶς 811 ΠΟγαγ 8. σϑηϊ νὰ πὶ ΡΙῸ τὸ ἴπίθι 

ἐμποδὼν οἱ μὴ ἱη[ὉΓΘ πἰΐθυϑ, υϊ Χροη. Οντορ. “4 ὸ: 400 ἀθ 

νἰϊο ἀἰχὶ ἴῃ δὰ. θχοη. Εἰ δρᾶ δίοηθιη 2, Ρ. 189, ὃ: Ου ὁδυ- 

νατόν. εἴπερ Ἕλλην ὧν τυγχάνεις, τὸ μὴ ἀπολωλέναι σε ἐν 

τῇδε τῇ ἡμέρᾳ. ἰθοὺ ὑπὺ8 τοῦ. --- Εξι οἰϊδ) υδ] ἱπιογοί ἀεὶ! 

ααθιη Πηθιδ6 ἰθ 68 Ροβιυΐδηι {ΠΟ ΓΑΓΙΪξ βηοίΔΘ, 

Οὐδ᾽ ἔσται ποτὲ ἐκεῖνος βασιλεὺς. οὐδ᾽ ἂν 

. καὶ μὴ, μόνον ἄνθρωποι ϑαυμά- 
πετόμενοι 

ἃ τ, α1ὰ5., 

αἱ 1. Ρ. 4,4: 

πάντες φῶσιν Ἕλληνες --- 

ξωσιν αὐτὸν καὶ ὑπακούωσιν : ἀλλ᾽ οἵ τε ὄρνιϑες 

καὶ τὰ ϑηρία ἐν τοῖς ὄρεσι μηδὲν 1 ἥττον τῶν ἀνθρώπων συγ- 

χωρῇ ΟὉΪ πο βου οἵ τὲ ὄρνιϑες οἱ πετόμενοι: εἰ οοὶ Ἢ 

Ρ. 1], 3. Τί λέγει περὶ ἡμῶν ὁ κολοιὸς ὃ πετόμενος. 868 ὉΠ 

τὰ ϑηρία τὰ ἐν τοῖς ὄρεσι βοῦ θοηάθμ, αὐοὰ δἰϊοααυὶ τὰ ἐν τοῖς 

ὕρεσι ϑηρία ἀϊεοπάσμπι ἰοτοί, ὺἱ 1, Ρ. 84, 30, τιμᾶσϑαι ὑπό τὲ 

τῶν ὀρνίϑων καὶ τῶν ἐν τοῖς ὄρεσι ϑηρίων. 

[π ογαϑὶ οἱ ἀϊαθῦθϑδὶ αὐασπὶ ἰδγὶ ΠΟ τηΐηι5. [ἰ ’δηΐ οἱ ᾿υἀδηί 

αυδιηῃ 'π νου ΓΛ Ιη αυογυηα πη [ΤΡ ἷ5. οοηίγδοιὶς οἱ ΘΟ  υἱ 5, 

ἰῃ χάλκεος. ἈΠ Ια ΟΙ 68 ἼΠΗΥ ΡΓῸ χαλκοῦς, «δὶ τγϑοίο νοὶ 

δἰο ϑογιρίο, υἱ ἀργυροῦς. 
ᾳὰο ἀ6 

ρΡαγθγαθ ἴῃ 
᾿Ξ κ᾿ 

υἱ ημὲ- 

ΜΙ. 0 

ῬΓδθίοι 

πορφυροῦς οἱ αἰΐϊᾶ, 
ἈΡΟΒΙΓΟΡΙΟ οἱ πιαίυ, 88 ἤδῖθ. ποηη}} ἃ Θογίθ, 

τερα ἅττα βοίδια ΡΓο, ἡμέτερ᾽ ἄττα, 1, Ρ. 11, 
αυο Βαριοίι8 αα Οταῖ. 8, Ρ. 92, ργοῦβιιβ βυηὶ νι 088, 

63 αυᾶ8 ὁχ ἰἰδγὶβ γϑϑιϊ αἱ ογᾶ868. Ομ] 86 51} ΘΠυΠΊΘΓΆΓΟ, 

οἰΐαι Αἰϊα5. ρ᾽ αγἱ πὰ 6556. Οὐυβουγαίαθ ΔῸ {Πρ γατ 8 ἀρυὰ Πίοπθδηι 

ποὺὴ πηΐπὺβ απ ἀρυὰ νϑίογοβ Αἰ 05 ἰΡ886 θτογανὴ ργοάμηί 

γατὶοιαίοβ. Ναῃ αυἱ δοιηρογ αἰχιὶ τἀληϑὲς εἰ τἀληϑῆ, οἱ 

Ρ. 8δ6, 11 Κταθ., βογναίαᾳ ἴῃ οὐγηϊθὺβ Ρ. 381, 1] 

Ι 51 ΡΓΟΠΟΙΉΪηΐ, 

ῬΓῸ τὸ ὄνειδος 1, Ὁ. 378, 36, 

ῬΒΑΜΝΕΑΤΙΟ. ΧΥΙΙ 

τἀληθοῦς παῦε 1, Ρ. 395, 13; 2334, 13, νἱχ βοτίρβὶί τοῦ ἀλη- 
ϑοῦς 1. Ρ. 310,9; δυΐ τοῦ ὀδελφοῦ, τοῦ ἀνδρός, τοῦ ἀν- 
ϑρώπου. αυἱ 810] τά ----- ἤραυδ αυἱ τἄνδον 1, Ρ. 842, 12; 2, 
Ρ. 190, 132, Ἰάθηηαυθ οχ 1 γῖβ ΓΘΟΘΡΙΕ 1, Ρ. 15,17, ΡΓῸ τὰ ἕν. 
δον, οἱ τἀκεῖ αἰχὶξ ποη τὰ ἐκεῖ, τὰ ἐπιτήδεια Ρο(5 βεγίρϑὶ 
αυδηι τἀπιτήδεια, οἰΐαπι ἀρυὰ Α(ΙΘο5 88.606 ΠΠΠἰ1πΔ Ῥτὸ ΔΙ (6 Γο. 
Ουᾶῖο βογνανὶ τοὔδαφος, Ϊη τὸ ἔδαφος ἀϊδίγαοίυτη 'π Ποηηὰ]- 
᾿ἰ8. 3, Ρ. 352, 34, αυυπὶ τοὔδαφος ροίϊι5 τοϑιυδηάυηι νι ἀθαίωυτς 
ΕΒ. 519... ηαυοὰ οϑὲ δρυὰ ΒΥΠΟΒΙ ΠῚ Ρ. 16, Ο, (νοι. 1, Ῥ. 39, 
4 Καδ}.) οἱ αἰΐοα, ρΡαγίοταιο τοὔνομα πη0640 βἷς πηοάο τὸ ὄνομα 
ΒΟΥ Ρ ΠῚ δοπβίδηίος βου θη μηὶ Ρυΐο τοὔνομα: αυοΐ ΘΧ ΠΡ γῚ 5 
ΓΘΟΘΡίυπῚ 1, Ρ. 82, 18; 259, 18; 412, 17, υἱ τοὐνόματος ΡΓῸ τοῦ 
ὀνόματος ρα ὈΙρΡΒΙΠαπὶ ΘΙ ΡΠπίαπι Αἰβοηδοῖ 8. Ρ.806, (,, Τηἰοτάυιη 
(ἃ }1ἃ οἰϊὰπὶ στανί8 ἀθργαναία, υἱ 3 .Ρ.112,2: ᾿Αδικεῖ, φησί, 
Σωκράτης τοὺς νέους διαφϑείρων καὶ οὗς μὲν ἤ πόλις ϑεοὺς 
τιμᾷ μὴ τιμῶν, ἕτερα δὲ εἰσάγ ων καινὰ δαιι! μόνια᾽ σχεδὸν αὐτὰ 
ταῦτα τὰ ἐναντία οἷς ἐποίει Σωκράτης, υδἱ αὐτὰ τἀναντία 

υἱ τἀναντία τοβιϊυϊ 1, Ῥ. 1939. 5ή: ἅ, ἢ. 161. Ὁ: ΣῈ. 
Βᾶ6ρ6. βογνδίῃηι ἴῃ ἰΠ0Γ15., 56 οιἰΐδιη ἀρυὰ Αἰἰΐοος,, υἱ 

00 ΟΠ ΠΟΙ ΠῚ 040 ἴη 816 

ΒΟΓΙρ 5]. 
1... ΔΙ}ὲ 5 

Τηυσγάϊάἀθηι οἱ Χοπορμοηίοθμῃι, 
αἀἰβιγαοίαμη, ἘΕἰ αιθιπδἀπγοάη) 5 ΒΘΙΡΟΓ βογ δυΓ τοὐναντίον, 
1; “ ΠῚ 19, τοὐλάχιστον βου θη ρΡυΐο, υἱ δεῖ 2, 
Ρ. 3238, 12, ρτὸ τὸ ἐλάχιστον. ἰπίον αυλα νατίδηϊ Πἰδιὶ Χοπος- 
ῬΠΟΙΙ 8 ἄδω, ὅ, 7, 8. Νέδα ἀυδίυπι αυΐη 1, Ρ. 343,10: Ἕως 
ἂν ἐπὶ τὸ ὕστατον ἀπέλϑης τῆς γῆς . Ξογὶθοπάμηι 8: τοὐσχα- 
τον. αυ86 ΟΓ518 ΟΧ ᾿ἰδγῖβ ἀποθιβ γοβϑι θη ϑ'νηθϑίο νοὶ. 1, 

ῷ, 564 Δ]}0], υἱ 
"ἰθγανῦϊογμ ἱπουτία Βυ]αία, ὃἱ Ρ. 271, 12, υδὶ τόν», 

ἰοΥᾶ556 οχ τοῦ παίυμη, υἱ Ρ. 819, 6, 
τὸν μὲν ὑπὺ8 ΡΓῸ τοὐμόν. Ιάοιη σοηβίδηίοῦ γϑϑιυθηάυπν ΤΠυ- 
ογαϊάϊ, 46 αυο Αὐποϊάυ5 δα 4, 381]. δϊοηὶ 2, Ρ.- 271, 26: Φέρε 
πορνοβοσχῷ δὲ οὐ κερδαλεώτερόν τε καὶ “ἄμεινον. πρὸς τὴν 
ἐμπολὴν μόνην ἔχειν τοῦτο τὸ ὄνειδος καὶ μόνον αὐτὸν ἀκούειν 
κακῶς ἡ σὺν ἑτέροις, ααυπ τὸ οοάἴο65 οηλ πὶ ομηη 65 π66 ἰοσιϑ 

Γοβι αἱ τοὔνειδος, ἰάοιηαιθ τϑϑιὰθηάυηι ραΐο 
πος ἀυθίυπι 1, Ρ. 184, 25: ζὥστε 

ἐπειδὴ οὔ φαμὲν χεῖρον οὐδὲ δυστυχέστερον πλούτου πενίαν 
οὐδὲ πολλοῖς ἴσως ἀσυμφορώτερον, οὐδὲ τὸ ὄνειδος τοῦ ὀνεί- 
δους μᾶλλόν τι βαρυντέον τοῦτ᾽ ἐκείνου, αυοὰ [ἰὈγτὶ θοηὶ 

μι. .. Ὀ 

ΟΡΙΠΟΓ, 

γυοά Θϑ( ἴῃ αυ!θυβάδηι, 
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οι πὶ τοῦ ὀνείδους, τηοηβίγτατα οδίθγα βἷς δὺ Ὀίοπθ βογὶρίᾶ : 

οὐδὲ τοὔνειδος μᾶλλόν τι βαρυντέον τοῦτ᾽ ἐκείνου. 
ϑοα πιυϊίο τηᾶρῖβ οοπίδηηϊπαία δϑί οὐὔδιῖο Ὁ] Ομ 5, ΟὉΪ οοΥ- 

γϑοίογαπ δὺΐ ἱπίογργοίαπι βϑάυ 5 ν Υθἃ οἷὰβ ἃ ἀροτθββἃ οδϑί 

αἱ ρῥἰυτγίτἶβ οβίθπαϊ! ἰοςὶβ οοθχ Μϑουηδπηΐδηυβ, πιοᾶο πη6|10- 
Γθ5 πιοᾶο ἀοίογίογοθ οοαϊοὶβ αθοουμπη ΘΟ α8 δὶ βου ρίυ γα 

Θχἢϊθθη5 ἰπ τηᾶγρὶπθ δὺϊ ΒΌΡΓΑ γΘΓΒῸΒ ρΡοβίαβ, ἱπιογάυπι οἰϊϑτη 
Αἰ. ἴῃ τὰ 58 ἴα γατγίαηίθβ αἱ πϑῦϊο βίπθ {Πογὰπὶ ἱπαϊοῖο νοΥθἃ 

ϑογὶρίογὶ5 ρυϊυϊδβοί γϑϑιαθγα δὰϊ σογγθοιοσυιη δααἰαπιοηία ἰδ ΠῚ 
ἑογίο ΘΟΔΓΘΌΡΓΟ οἱ ΠΠἰΓΟΓΌΙη ΟΡΘ Ἰϊοθὶ 6. συ. 1. Ρ. 18,1: Ὅσοι 

γάρ ποτε σοφοὶ καὶ ἀληϑεῖς κατ καβαμνιων λόγοι περὶ ϑεῶν 
τε καὶ τοῦ σύμπαντος. οὐκ ἄνευ ϑείας βουλήσεως καὶ τύχης 
ἐν ψυχῇ ποτε ἀνθρώπων ἐγένοντο, ὡς ἔστι μαϑεῖν διὰ τῶν 
πρώτων μαντικῶὼν τε καὶ ϑείων ἀνθρών. υδὶ ἀοϊονὶ νοῦθα ἰπ 

ορίϊπιῖβ οπῖβϑα ὡς ἔστε μαϑεῖν. Ουΐθυβ ἀοοοάυηιϊ 56 Πα ἴῃ π|6- 
ἀΐατι οταιϊϊοηθπ {ΠΠἰἃ, ποθ ποηη}}} 15 ποάο οπηηΐθ08 ἴῃ ΕΠ γι, 
νου 1, Ρ. 98, 16: Οὐ μάτην περὶ πολλοῦ ποιούμεϑα τὸν ᾿4ρι- 

στοτέλην καὶ τὴν πατρίδα αὐτῷ. συνεχωρήσαμεν ἀνακτίζειν, 
γοῦθὰ Στάγειρα τῆς Ὀλυνϑίας οὖσαν ροβὶ ἀνακτίξειν, ηὐᾶθ 
Ὁ Βοιϑκιίο ἀθίθηθα ἢϊο πὸη δϑαὺὰθ ἰοουῃ πᾶρθηΐ υἱ 511}}}5 
ἀθ ΘΑ ρΊΓΙ8 δηποίαίίο 2, Ρ. 182. 7. Εἰ 818 Σ, Ρ. 168, 16: 
Τοῖς ἀγαν φιλοπόταις καὶ οἰνόφλυξ : ταὐτὸ πεπονϑις πάϑος, 
οἵ πυλάδοι, πρὸς τὴν πολλὴν αἀπκρατοποσίαν καὶ συνεχῆ οὐκ 
ὀϑέλοντες πιεῖν αὐχμὸν ἐξ ἐπίτηδες μηχανῶνται διά τε ἵδρώ- 
τῶν καὶ σιτίων ἁλμυρῶν καὶ δριμέων προσφορᾶς. δὶ οἰδὶ το- 
δδρίο εχ ὙΠ} }1}}} πρὸς τὴν ῬΓῸ ἱπορίο δουγθοίουὶβ ΘΟΠΊΠΊΘΏἰΟ 

μετὰ ὀοδΓσουϊγ δπιϊαυϊογὶθ δαα  ἰιη θη. ΠῚ ἱμ!ΘΓροἸδίογι8 οὐκ 
ἐθέλοντες πιεῖν, ποη ῬΓδθβίοιῃ ἰδιθη ποῆ καὶ συνεχῆ αὐχμὸν 

ϑογ ρβίββθ Πίοποπι, πράυιη τὴν πολλὴν ἀκρατοποσίαν καὶ 
συνεχῆ. βοαυοηίε αὐχμόν. 56 ΘΧρυ 556 {Ππὰ οὐκ ἐθέλοντες 
πιεῖν 5υαβρίοοῦ νοσδθ πὶ κραιπάλην, ιοά Ροηὶὶ ἴῃ β'π}}}} 060 

1, Ρ.97, 231: Κραιπάλης καὶ λήϑης τὰς ψυχὰς γέμοντες, υἱ 
ΤῸ ΒΟΓΙ ΡΘΗ: δίο: Οὗ πολλάκις πρὸς τὴν πολλὴν ἀκρατοπο- 
σίαν καὶ συνεχῆ κραιπάλην αὐχμὸν ἐξεπίτηδες μηχανῶνται. -- 

1, Ρ. 157,24: Τί δὲ καὶ βουλόμενος, εἶπε, ζητεῖς τὸν παῖδα: 
ἢ οὐκ ἣν πονηρός: Πάντων γε. ἔφη, μάλιστα" μηδὲν γὰρ ὑπ᾽ 
ἐμοῦ ἀδικούμενος; πρὸς δὲ καὶ γενόμενος . ἡγεῖτο πονηρόν. 
εἰ γὰρ ἀγαϑὸν ἡγεῖτο, οὐκ ἄν ποτε ἀπέλιπεν. ἴσως. ὦ 4,ιόγε- 

νες 9 κακὸς αὐτὸς ὧν. ὕὶ ΠΠὈτὶ ποππυ!ῖ εὖ γενόμενος, 680 5Ϊ6 
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᾿ φοΙΓοχί: Πάντων 78: ἔφη, μάλιστα" μηδὲν γὰρ΄ ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδικού- 
μένος: πρὸς δὲ καὶ εὐεργετούμενος, ἴσως. ω Διόγενες. κακὸς 
αὐτὸς ὧν ἡγεῖτο πονηρόν" εἰ γὰρ ἀγαϑὸν ἡγεῖτο, οὐκ ἄν ποτὲ 
ἀπέλιπεν. θΘυοπηοᾶο Πιοάοτυβ ἀϊεὶ! 18, 39: Οὐχ ὅπως ἠδί- 
πησεν. ἀλλὰ καὶ προσησυεργέτησε. ΝΊΠ.8 ΘηΪ ΠῚ ἱπθρίυμη 65. 
ἴσως κακὸν ἀϊοὶ αυἱ τηοᾶο πάντων μάλιστα πονηρὸς ἀϊοίι5 
[ϑταΐ. Αρίυμπη νϑῦο ἴσως οὔπὶ ἡγεῖτο πονηρὸν οοηϊ ποίη. [Ιῃ 
566 6 η 1108 δα θη] ηἰδὶ ΕΠ Γὶ ΠΊΘΙΙΟΓ 5. ̓παϊοἰα πη [δοογθηΐ, ρϑιοὶβ 
[ογία556 ΡΓΟΘΆΓΘΙῚ ΠΙοη 5. ΠΊΔΠΕΠῚ ἃ [6 ΓΘϑ Πα 8}. 516. ΘηΪΠῚ 
Αἰάυ8: Ἔπειτα ἐκεῖνος μέν. ἔφη; σε 2 πονηρὸν ἡγούμενος ἔφυ- 
γεν, ἵνα μὴ βλάπτηται ὑπὸ σοῦ" σὺ δὲ ἐκεῖνον πονηρὸν εἶναι 
λέγων ξητεῖς. οὐ γὰρ ἄδηλον ὅτι βλάπτη καὶ συ ὑπ᾽ αὐτοῦ 
βουλόμενος. Ὁ] ἀθ]θιἰβ αυδθ ΠΙΘ]ογΓθ 8 Ομ υηὶ 8 ἴῃ πιὰῦ- 
σἷηθ δαἀάυηὶ ΘΟΓΓΘΟΙΟΓΙ8 Δα αἰ απηθηι 5 οὐ γὰρ οἱ σὺ ΒΟΓΙρ5ὶ σὺ 
δὲ ἐκεῖνον πονηρὸν εἶναι λέγων ζητεῖς, δῆλον ὅτι βλάπτεσϑαι 
ὑπ᾿ αὐτοῦ βουλόμενος. Θυΐδυς ἃρί6 δἀαυηίυτ βθᾳιθηϊία: Ἢ 
οὐχ οἱ κακοὶ ἄνϑρωποι βλαβεροί εἰσι τοῖς ἔχουσι καὶ τοῖς (εἴϑὶ 
ἴοο ἀοἰοηη}) χρωμένοις; - 1,».244, 18: Τὰ ἐμπεσόντα εἰς 
τὰς δίνας εἱλούμενα καὶ περιστρεφόμενα καὶ οὐχ οἷά τε δυνά- 
μενα ἀπαλλαγῆναι τῆς δινήσεως . ΘοΥΓΘοίοΥ ΑἸάϊηι5 5οτὶρϑὶ! γινό- 
μένα ὕτὸ δυνάμενα, υἱ ΜΙΘοΓΠΠΔη Δ Πὰς οΘίθγα 6 οοαϊοθ8, ΠΘαῈ6 
αἰμόμημνν ἀφθηάυπη 6856 νοοδυϊ αη αὐοά οἰϊδμη ΡΓδεοαββεγαί 

. 11, αἱ δουοΓ Πΐο Μοτο 8 .Ρ. 68. --- 1, Ρ. 888, 12: Μέχρι μὲν 
οὖν ἔτυχε νε ἑοκατάστατος ὧν ὃ βίος. τοὺς ϑεοὺς αὐτούς τὲ πα- 
θαγίγνεσϑαι καὶ πέμπειν ἃ σπερ ἁρμοστὰς παρ᾽ αὑτῶν ἄρχον. 
τὰς τοὺς ἐπιμελησομένους, οἷον Ἡρακλέα τὲ καὶ Διόνυσον καὶ 
Περσέα καὶ τοὺς ἄλλους. Ἰαίογργοιῖο, νι ἀοίυΓῦ ἄρχοντας, αἱ δυϊ- 
45 αἰεὶ: ““ρμοσταὶ ουὐν οἵ ὑπὸ “ακεδαιμονίων εἰς τὰς 
ὑπηκόους πόλεις ἄρχοντες ἐκποεμιπόμενοι. Ουο ἀοϊοίο Ὀΐο 1ο- 
ΦαΠὰΓ, αἱ ΗΘΒγ ΟΠ Ϊμ8: “Δρμοστὴς ὁ πεμπόμενος ἐπιμελητὴς εἰς 
ὑπήκοον πόλιν. Βίμ!6. οἱ Πος αἰΔΓ, δ] οββθιηδ ψοσδθιὶ 
διφϑέρα, Ι, Ρ. 76, 69, ἱμάτιον γεωργικὸν ϑεδρεὺν πρὸς ὄμβρων 
μάλιστα ἀποφυγὴν ἱκανόν, ομυηἰ ΘΟ Ις68. -π 2, Ρ. 180, 
8: Αντὶ δὲ τοῦ μόνον μεταγαγεῖν ἀπὸ σκηνῆς ἐπὶ μη: 
νὴν χρυσίον ἐπαγγέλλεται δώσειν πολὺ καὶ ἵππους καὶ 
τρίποδας καὶ λέβητας καὶ ,γυναῖκας καὶ πόλεις" τελευ- 
ταῖον δέ, ὡς οὐκ ὃν ἱχανόν. τῶν ϑυγατέρων τριῶν οὐ- 
σῶν ἣν ἂν βούληται συνοικιεῖν. ὅπερ οὐδεὶς πώποτε κατε- 
κρέίϑη παϑεῖν. ἀντὶ ϑεραπαίνης. καὶ ταύτης αἰχμαλώτου. μη- 

ῃ 
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δὲν παϑούσης, ἀναγκάσαι συνοικῆσαι τὴν ϑυγατέρα ἐπὶ 
προικὶ μεγάλῃ ἄνευ ἕδνων., ἀοϊονὶ ἀναγκάσαι εἰ συνοικίσαι 
τϑοθρὶ οἱ ᾿ἰ γῖβ. --- 2, ρ. 310, 17: Οὐκ ἂν τὴν «“υδῶν ἕλοί- 
μὴν τρυφὴν οὔτ᾽ εὐτέλειαν τὴν ᾿Αττικὴν οὔτε πενίαν (Ἀ4- 
ἀδηάμυπι τὴν) “ακωνικὴν οὔτε Κρότωνα, οὔτε Σύβαριν. ὅτι οὐ 
πονοῦσιν, οὔτε Σκχύϑας. ὅτε οὐ γεωργοῦσιν. νετθὰ πένονται 
γὰρ ροπὶ Κρότωνα, (ἃ πενίαν “ακωνικὴν ἀϑοτὶρία, αὐὰπὶ ἀθ 
Οτγοίοηϊβ ρδυροτγίαίθ τϊγυμη 8ῖ1 ἰσηυϊ αἱ Θαπ οὐτη 5. θᾶ Γὶ οοῆ- 

᾿θηραΐί, (ὐυϊαδηιοῦϊ πιϊποῦῖθ 5. 56 ΠΟ} 118 δοοθάυηϊ ιηρὶᾶθ βᾶθρ6 
ἰθοίογυμη οἰϊοβογα δὰ νϑῦθᾶ ᾽Οηΐ8 ἃρροηαΐοθβ, ἃ π|6 ραγίϊπ 
56 οἴυ58δ6 ῬΔΓΙΪΠῚ ἴῃ ΠηΙσΊηΘηὶ τοὶ οσαίδθ, ᾿πίογάμπ) οἰΐϊαπὶ 8008- 
ἰδὰθ, υᾧἱ 1, Ρ. 18, 16, ἃ Καγϑοτο ποίδίβ ἱπᾶάϊς. Μοπδο. 1849, 

Ρ. 679: ὃς ἦν πάντων φιλοπονώτατος καὶ πολὺ κρείττων τῶν 
ἐκεῖ. 

Νοο αἰ ἤοῖ!]6 οϑί τυ 88 ἀγρυστα ἰδουηδβ ααυπὶ πῃ τηραϊᾶ 
βθη(οηί(ἃ ἰατη ἴῃ πα Οτγαι πα πι. ἀυδῦα ΠΟΠΠ8}188 ἰᾶὰπὶ ΝΥ Ακ6- 

Ποιάυβ δὰ Ογαί, 10 (ϑείροί ἔββϑαῃβ ὁ Ῥίο Οἤν. ᾿ομα, 1800) 

Ρ. 2345 δηϊπιδάνογ!, ηἰθὶ ἃ0 'ρ8οὸ θίοηθ ἱπηρογίθοίαθ βυηΐ τὸ- 
ΠΠοἰὰθ., τη !αἰἃ8 6956 ἴῃ ἤπο: υἱ Οτγαιϊοηὶθ Θ5. ᾿ποη γα ἰἰἃ 

Βυη: νίηου 8 βοίαία υἱ 5οτρίου5 Ῥοι᾽5. πηδηη) Ὁ ἰπηᾶπὶ ΟΠ 
Θχρογίδπη 6586 δρρᾶγθαὶί αὐδηὶ δΔῸ [ἰὈγατῖο δος ἀδθργανδίαπι. 
ὕπδηι οἱ δἰἰϑγαπι ἰαίθιη ἰδουπαπι οἰΐϊαπ Θχρίογο ᾿ἰοοὶ δα 18 ῥτο- 
ὈΔΌΪΝ ΘΓ, υἱ ἰπ οδτιηΐηθ Τυγυίδοὶ 1, ἡ. 88, 13: “αιᾷ μὲν 
ἴτυν προβάλεσϑε, δόρυ δ᾽ εὐτόλμως πάλλοντες μὴ φειδό- 
μενοι τᾶς ξωᾶς" οὐ γὰρ πάτριον τᾷ Σπάρτᾳ. ὕθὶ ροϑβὶ 
πάλλοντες νοτβὺβ δἰυβιιοαϊ ἀθθεὶ υἱ Σπάρτας κρατερῶς προ- 
μάχεσϑε. Οὐδ ἀοβίἀθγδηβ ΤΖοίζος Ηἰβί. 1, 1690. ρτὸ φειδό- 
μένοι ρΡοϑαυὶ, φείδεσϑε. Ἐοάδιη τηοᾶο ορὸ 3, Ρ. 210, 35. αυοὰ 
ἰᾶπὶ Οδβαυθοπιβ Ρ. 98 ργορίογ νογῦὰ οὐκ ἀρκεῖ μοι φυτὰ τρέ- 
φεῖν μὲ μὴ δυνάμενα ποορββᾶγίιπι ἀυχοτγαῖ, ργίογὶ νογβϑυὶ Ηο- 
πγοτίοο Θά. Ζ,162, αἰίογαπι δαϊθοὶ φοένικος ---- ἐνόησα. οτηΐβδυμη 

ἴῃ ᾿ἰδτὶβ., αἱ 6χ ποηηα}} 8 ἀσο5 γυ σῸ ΟἸΪ5805 ὥ, ἢ. 181, 12. 18, 

κάρτιστοι μὲν ἔσαν --- ἀπόλεσσαν. Ουος ἴῃ {18 ἃὉ ΠἰὈγαγῖο 
6556 δἀάϊίοβ πίῃ! !ο οὐ Ὁ} Π1 5 αἰιᾶπὶ ἃ ίοηθ 2, Ρ. 12, 20, νοτ- 

5πὶ Ἠοιποτίουπι Θὰ. Σ, 1: ἦλθε δ᾽ ἐπὶ πτωχὸς πανδήμιος, 
ὃς κατὰ ἄστυ 5ἷ'πα ν Γϊ8 βϑαυθηιθυ8 πτωχεύεσκ᾽ ἸἸϑάκης 
[αἱ856 ροβίίυπη, αυ86 6ρῸ σα ἰἰβάθηι δα ἀἰἀϊ οοάϊοῖθι8. ---- 10. 0.9, 

3: “Ζεὺς γὰρ μόνος ϑεῶν πατὴρ καὶ βασιλεὺς ἐπονομάξεται 
καὶ Πολιεὺυς καὶ Φίλιός τε καὶ Εταιρεῖος καὶ Ὁμοόγνιος. πρὸς 

ῬΡΒΑΒΕΑΤΙΟ. ΧΧΙ 

δὲ τούτοις Ἱκέσιός τε καὶ Φυξιος καὶ Ξένιος καὶ μυρίας ἄλλας 
ἐπικλήσεις ἔχων. πάσας ἀγαϑὰς καὶ ἀγαϑῶν αἰτίας. υδὶ ρΡοϑί 
ξένιος δἀάϊαϊ καὶ Κτήσιος καὶ ᾿Επικάρπιος. ηυυπὶ οὐ αἰϊᾶς 
Γαι ΟΠ 65 ἰππὶ ΡΓΟΡΙΘΓ βθαυθηϊία : Φύξιος δὲ διὰ τὴν τῶν κακῶν 
ἀπόφυξιν"), Ξένιος δὲ ὅτι καὶ τοῦτο ἀρχὴ φιλίας μηδὲ τῶν 
ξένων ἀμελεῖν μηδὲ ἀλλότριον ἡγεῖσϑαι μηδένα ἀνθρώπων. 
Κτήσιος δὲ καὶ ξπικαρπίος, ἅτε τῶν καρπῶν αἴτιος καὶ 
δοτήρ πλούτου καὶ κτήσεως, αὐδ6 80 ᾿ἰθγαγίο 6586 ομηΐββα, υἱ 
ΠΟΠΏ.ΠΠ 8. ἰη Πἰ τὶβ καὶ (Φύξιος.. [οτίαθϑθ πθ Βρὶβ κί απ υϊάθηι 
[υρ͵58θι, ηἰβὶ ἰοίαπιη ἤσηο ἰοοὰπὶ γοροιὶ ΟΥ. 12, Ρ. 387, 7, δὶ 85- 
Βυηΐ ΟΧ ρᾶιίθ 4ὐὯθ πἰς ἀθϑυηί, ἰχτη ἀθιημπηὶ δηϊηδανοτγί ςςοί 
4ι.Π| "Πὰς Ρογνθηϊββοί, δὲ τϑοίθ 'ρ86 6χ Ποὺ ἰοοοὸ ΒΌρΡΙ ονὶὶ 
καὶ Ομόγνιος οἱ καὶ Φύξιος οἱ ἴρβυπι {]υὰ καὶ Κτήσιος, 
ῬΓΙΠΊαπι ΠΠ} 9 Π16πῈ ΟΠ ββαη), 564 ἀθίπαθ ἰδὲ αυοααθ ΘΟΠΊΡΆΓΘΗ5, 
Οὶ Γαιΐο. ΓΘ αἰ βἰμρ α]οτα πη Θρ [Πδίογαμη., πἰβὶ. σαοα πλούτου 
καὶ δυνάμεως {Π|6 65. ἴῃ ΠΙΡτὶ5 ΡΓῸ 60 α0οα ΘΡῸ 6οχ Ποῦ ἰοοο 
γρϑί οἱ πλούτου καὶ κτήσεως, αυσπιὶ ἤρθη ᾿ηἰ6 1} ίυγ αὐἱὰ δά 
ΘΧρ] οδη μη) Κτήσιος [αοϊαί δύναμις. οχ ργαρδδάοπί ΡϑιΠο δηΐθ 
δύναμιν, υὐ νΙἀοίυν, Γοροι [ὰπ. --ττ 1, Ρ. 9. δ᾽ Ὥσπερ οὗ 
καλοί παῖδες ξζηλοτυποῦσι τοὺς καλούς, ἐνίοτε κρειττόνων ἐρα- 
στῶν τυγχάνοντας, Θχο ἀΐ886 νἱ ἀδίυγ ἧττον ροβὶ τούς, ηἰδὶ ν"ο- 
01 καλοὺς. π᾿ 1. ν. 42,32: Πασῶν γάρ, ὡς ἔπος εἰπεῖν. τῶν 
κακιῶν αἰσχίστην τις ἂν εὕροι τὴν κολακείαν " πρῶτον μὲν γὰρ 
τὸ κάλλιστον καὶ δικαιότατον διαφϑείρει, τὸν ἔπαινον, ὥστε 
μηκέτι δοκεῖν πιστὸν μηδὲ ἀληϑῶς γιγνόμενον, καὶ τό γε 
πάντων δεινότατον, τὰ τῆς ἀρετῆς ἔπαϑλα τῇ κακίᾳ δίδωσιν. 
ὥστε πολὺ χεῖρον δρῶσι τῶν διαφϑειρόντων τὸ νόμισμα" οἵ μὲν 
γὰρ ὕποπτον ποιοῦσι τὸ νόμισμα, οἱ δὲ τὴν ἀρετὴν ἄπιστον. 
ὕ0]Ά ἰοἱ 411}5 γϑυθὶ5 ἰηἰΘγροβὶ ϊβ. ἀϊν! ἀυπίυτ οὗ κόλακες ν᾿. , 
δὰ αυδθ Γοίεγιηίαν “δρῶσι οἱ οἵ μὲν ποιοῦσι. αἱ Ξογίρίμμη πηδ}18 
δρῶσιν οἵ κολακεύοντες. -- 1, ν.46, 39: Εἰ καὶ πολλὰς 
μὲν ἔχοι τιάρας, πολλὰ δὲ σκῆπτρα ὑπακούοιεν αὐτῷ, ᾳυοὰ 
ἃπί6 ὑπαχούοιεν Βεἰϑκίυβ δἀά!ϊ πολλοὶ δέ, οοποίπηϊ 5 βυδαοί 

᾽ ᾽ 

9) ἀπόφυξιν ρῥεϊοτὶ Ἰοοο σϑϑιϊίαΐ εχ ΔΙίεγῸ., ἰἀουηαιιθ ἔδοϊθη ἀμ ΠῚ Ραϊο Αὐἱβί, Νὰ, 874, υδἱ ἀπόφευξιν δίκης, αἱ ψεβρ. 045, ἀπόο- 
φυξιν ΡΙῸ ἀποφευξιν γτϑροβίϊιπι ἐχ δ58, οἱ υδὶ ἰμίθγ αἰΓᾺΠΊ4ΙΘ γδυδίαγ, ὅ0 2, 488 ἴογπιὰθ οἰΐδηι ΔΙ 1], ραγῖϊον δία 6 8186 δἰ υ86 61 
ο αρρΐω δων ᾿ ’ Ν " ᾿ 5 ΠΘΓΙ8, αἱ φυξις, φύξιμος, δυσέχφυκτος, ΟὈἢἰΘγαίαθ υἱάἀθηϊγ ἴδηι ἂρ Αἰἰῖο08 αυδπὶ ἀρυὰ τϑοθηίίογθϑ. 



ΧΧῚΙ ΡΒΑΕΒΕΒΑΤΙΟ. 

αἰ ἀυρθαίγΓ νΟΟΔθΌΪΟ ἄνϑρωποι, ἱἷἰπ οοἰογῖὶβ Πίοπθπὶ Ποη 

σκῆπτρα ΟΠ ὑπακούοιεν ἰυπχίδ556 868 ΡΓοθδὶ 1. ἢ. ὃ. 9: 

Οὐδ᾽ ἂν πάντες φῶσιν Ἕλληνες καὶ βάρβαροι καὶ πολλὰ 

διαδήματα καὶ σκῆπτρα καὶ τιάρας προσάψωσιν αὐτῷ, 

αἱ [οτίαϑ86 ἢϊς αὐυοαὰθ Ροβὶ σκῆπτρα ἱΠΘΌΡΘΓ οχοϊάογιι καὶ 

διαδήματα. τ 1, ». 49,19: “ὃς ἥκιστα μὲν κυβερνήτης ἂν 
ἀχϑεσϑείη τοῖς ἐν ϑαλάττῃ πόνοις. ἥκιστα δὲ γεωργὸς τοῖς 

περὶ γεωργίαν ἔργοις. ἥκιστα δὲ κυνηγέτης οἷς δεῖ ϑηρῶντα 

κάμνειν" καίτοι σφόδρα μὲν ἐπίπονον γεωργία, σφόδρα δὲ κυνη- 

γεσία, ἴθτὶ ρΡοίθβι υἱ ΒΟΙΙΡΙΟΥ Οὔϊβογιί, βοὰ ἢοεὶ οἰϊδηὶ υἱ |ἰ- 

ὈγΑΥΪῸ5 σφόδρα δὲ νεὼς κυβέρνησις. --- 1, ν».58, 6: Εἰ δὲ 

ὀφϑαλμοὶ καὶ γλῶτται καὶ χεῖρες ἀνθρώπῳ τοῦ παντὸς ἄξια, 

ΒΘ] Θη[6 ΠΊΟΧ ἰῃίογ ΠηΘ ΠΗ Γᾶ διὰ μὲν τῶν ὀφϑαλμῶν -- τῇ μὲν 

γλώττῃ καὶ ταῖς χερσὶν πϑῦτο διὰ μὲν τῶν ὦτων, ἴῃ ρῥτίοτί- 

05 ἰηιογο 586 καὶ ὦτα ροβί ὀφθαλμοὶ δπἰιπαάνοτγι! ΒυΠηΚο- 

ηἶὰ5 δὰ Χϑη, Οοπθηί. 2, 4, 7, ποὴ δηϊμηδανογι! νΌΓῸ ΘΕᾺ Π| 

γλῶττα βασι θη πὶ 6586 Ῥτὸ γλῶτται. υἱ 2, Ρ. 457 1: [Ὥστε 

τους γε φιλόπαιδας καὶ σφόδρα οἶμαι μακαρίξ ζειν "Ὡς τοῖς 

φιλοδόξ οἐς παραβάλλοντας. ! ὅταν αὐτοὶ μὲν ὄὕρτυγας ξητῶσιν Ἢ 

ἀλεκτρυόνα Ἂ ἀηδόνιον, τοῖς δὲ ὁρῶσιν ἀνάγκην οὖσαν ἅμοι- 

βαίαν πῶλον ξητεῖν.. αὐὰπὶ ἀλεκτρυόνα Ῥ͵ΓῸ ἀλεκτρυόνας γρβίῖ- 

ἰαἴαπι 511 οχ ᾿ἰτίβ, ὄρτυγα ΡῬῖὸ ὄρτυγας οοηϊϊοῖο, υἱ πο 

Αν. 7071: Ὁ μὲν ὄρτυγα δούς, ὃ δὲ πορφυρίων᾽, ὃ δὲ χῆν᾽ Ἢ 

δὲ Περσικὸν ὄρνιν. ---ι 1, Ρ. 161, 7: Πρὸς δὲ τούτοις. ἐάν 

τις ἱμάτιον ἀποδῷ (ἀποδῶται οἰκία. ρυσθδθι θοῦ, οἰβὶ ἃ]- 

ἰότυπι, απο νἱἀθ ἰᾺΓ 6588 ἰη ΠΌΓῚΒ οἸΠἶθ 0.58, ΠΟῚ [Ἀ]δϑύμη τ 

γοἀάεθηίθ). κίβδηλον ἢ σχεῦος ἢ κτῆνος νοσοῦν τε καὶ ἂχρη- 

στον, ἀνάγκη αὐτὸ ἀπολαμβάνειν. αὐυπὶ ἀθ5ὶ:, αὐυοὰ ΠΑ ΧΙ ΠῚ 

ῃἰς ἀἰοὶ ἀδῦθθαὶ πιὰποὶρίαπι, πο ἱπιργΓοθ 4 0}}6 ὀχοίῖδθε ἡ αν- 

ὃρ ἅποδον. υἱ 65 ῥ. 885, 20: Ἐὰν μὲν οἰκέτην τις ἀλλότριον 

ἢ σκεῦος ἀποδῶται ψευσάμενος ὡς ἑαυτοῦ, σφόδρα ἕκαστος 

ἀγανακτεῖ τῶν ἠπατημένων. ἀᾷρρῃ Θηΐ πη σκεῦος 516 αυῖ8- 

αυδπι ἱπιογργοί δ ἰα. --- 2, 0.168, 30: ̓ Δλλὰ δὴ τῶν μὲν ϑαυ- 

μαξομένων ἐκείνων σοφιστῶν " οἵ λόγοι καὶ οὐδὲν 

ἢ τὰ ὀνόματα μόνον ἔστιν" οἱ δὲ τοῦ Σωκράτους οὐκ οἷὸ ὁπῶς 
διαμένουσι καὶ διαμενοῦσι τὸν ἅπαντα χρόνον, τούτου μὲν 

αὐτοῦ μηδὲν γράψαντος ἢ καταλιπόντος οὔτε σύγγραμμα. οὔτε 

διαϑήκας, ἴῃ ΠΗΥΕ ΠΘ ΠΟΤῈ} ἰἰἃ Βοιρία: τὸν ἅπαντα χρόνον, 

τούτου δὲ αὐτοῦ γράψαντος ἢ καταλιπόντος κ. τ. λ.. αἱ ἀυδθίυιι 

ΡΒΑΒΕΒΑΤΊΙΟ. ΧΧΠῚ 

γ᾽ ἀδαίυγ αἰ ΠῚ οὐδὲν αὐτοῦ βογρβοσῖί θῖο 8η Θχοί ἀοτῖί 416 αυἱὰ 
υἱ ἐκείνων μὲν πολλὰ υυὴμὰάμημ, τ τούτου δὲ αὐτοῦ γράψαν- 
τος Κ. τ. λ. --- 9, Ρ. 187, : Πρὸς μὲν δὴ τοὺς βασιλέας οὐχ 
ὡμολόγησα τὴν πρᾶξιν. ἐμλβιινμιμνὴν τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἔχϑραν, 
ῷ γε αὐτὸς αἴτιος ἐγενόμην καταλειφϑῆναι. ὅτε ,«δηχϑεὶς ἐ ἐτυ- 
γεν ὑπὸ χαλεπῆς καὶ ἀνιάτου ἐχίδνης. οὐκ ἂν οὖν μην οὐδὲ 
πειϑὼ τοιαύτην ἐξευρεῖν, ὑφ᾽ ἧς ἄν ποτε ἐκεῖνος ἐμοὶ πράως 
ἔσχεν. ὕδι1 ἤογὶ ροίθϑι αἱ ὀχοι θυ! ροϑὶ ὥμην οἰ αϑιηοα! αυϊά 
υἱ ἑκόντα ἀγαγεῖν. -- , ».. 323, 18: Οἱ μὲν οὖν ΠΡ ν" Ὦ 
γένους ἐπιτυχόντες ἤ τινος τῶν τοιούτων ἢ σώματος ἢ 
νοίας. ἀἀἀοπάμυπηι νἱἀοίυγ ἀγαϑῶν. 

Θοα τη] ο ἰδίου οαπηρὰ8. ρᾶίοί οοηϊδοίατῖβ ἴῃ 5 ΠΡ} 15 νο- 
ΘΔ θ0}18, ΘΠ ΘΙΠΘΠΙΘΓ 58 606 ΘΟΓΓῸΡ Ϊβ5, αἱ, ηἰδὶ ΠΟΤῚ ΟΡΘπὶ [δγ- 
Γρηΐ, Ρ]υγπιὰ [Γδίγα ἰθηϊαγθηΐαγ, Οὰ0 46 σθηθγα οἰβὶ ΘΡῸ ρου- 
Π]Π ἃ ΟΧ σοηϊθοίυγα οοΥΓοχὶ, δᾶ ρϑασᾶ ἰδημηθη βϑίϊ5 γ βαμη 
Θϑί ἱπίθηίαία ΓΘ Πα] ΘΓ αυδη ΤηΘηἀοβὶβ Πἰ ΠΟ Τοτίαϑϑθ νϑγϊογᾶ 
Βθ 5 θγθ. 6. αυϊθὰβ ΟἸΠΪθὰ5 δἰ προ ϊαι πη ἀἰοὶ ααὰπη τηυ!]ίο 
Ιοηϑὶα5 511 ασδηὶ ἢυΐς Ιοοο οοηνθηΐδί, ΒΡ οὶ μπᾶ ἰδηΐυ πὶ αυδοάδῃι 
δάάογο ρῥἰαοοί. Ὑοὶα 1, Ρ. 17, 18: Καταλαμβάνουσι τὴν Τυ- 
ραννίδα καϑημένην ὑψηλὴν ἐξεπίτηδες, προσποιουμένην καὶ 
ἀφομοιοῦσαν αὑτὴν τῇ Βασιλείᾳ, πολὺ δέ, ὡς ἐνόμιζεν. ὑψη- 
λοτέρῳ καὶ μέγ ῥήι τῷ ϑρόνῳ. Ὀῖο βουίρβίββθ νἱἀθίυγ ἐν 
ὑψηλοτέρῳ, αἱ 5, ν. 147,8: Ἔν ϑρόνοις χρυσοῖς καϑημένους. 
Νδιὴ οἰβὶ ἤοῇ οατοὶ ΘΧΘΙΊΡΙ 5 ἀαίϊνιβ β'ηθ ργδθροβίοηθ οὐ Πη 
ΨΘΓΡῚ5 Βυϊαβιηοάϊ ΘΟΠΪΠοἰα8 οἱ Ῥμοίϊι8 ἰηϊο ὨΙο 5. ἀϊοῖ!: 
Ἤκχμασε δὲ κατὰ τοὺς χρόνους. τοῦ βασιλέως Τραιανοῦ - 
καὶ τῆς ὅτι μάλιστα τιμῆς καὶ δεξιώσεως ἔτυχεν. ὡς καὶ 
συγκαϑέξεσϑαι αὐτὸν τῷ βασιλείῳ ὀχήματι, ἢϊο ἰδηθη ἢΪπ|}8 
ῬΓΟΟΙ᾿ν 5. [ἷ ΡτδΘροβἰ Ἰοηΐ8 ΡΓδοίθγπ)ββῖο, οἰϊδιηδὶ ΡΒ Πυἀ 
Ὠ0η 81 δίῃ] ΟΧ αὐτῷ ἕν, αυπὴ ϑυϊάδο, ἤαθο τοροίθηβ ροηδί 
ὡς καὶ συγκαϑέζξεσϑαι ἐν τῷ βασιλικῷ ὀχήματι. ---- ἴῃ οᾶτ- 
ΠΪη6 ΑἸΔΟΓΘΟπ 5 1, Ρ. 84, 6 5ογίρϑὶ: 

Σὺ δ᾽ εὐμενὴς 
ἔλϑοις μοι: κεχαρισμένης 

εὐχωλῆς ἐπακούων. 
Κλευβούλῳ δ᾽ ἀγαϑὸς γενεῦ 
σύμβουλος. τὸν ἐμὸν δ᾽ ἔρωτ᾽, 
ὦ Δεύνυσε, δεχέσϑω. 



ΧΧΙΥΝ ΡΒΑΒΕΑΤΙΟ, 

υδὲ Πθγατὶϊ ποὴ βοϊυμῃ ἔλϑ᾽ ἡμῖν ἱπιυἱοταηὶ, βϑὰ οἰ πὶ ὁΘἰθγᾶ 
᾿ἰ8 ρογνογίογδηι : Κεχαρισμένης δ᾽ εὐυχωλῆς ἐπακούειν. Κλευ- 
βούλῳ δ᾽ ἀγαϑὸς γενοῦ σύμβουλος, τὸν ἐμὸν ὃ ἔρωτ ὡδ 
οὐ νῦν σὲ δέχεσθαι, τηρ!ϊοτῖ θυ ἰλπηθη οἱ ἑπαχούων βογνδηίὶ- 

θὺ5 οἱ ΖΔεύνυσε. Ιθἱάοπι 15: Τὰς τῶν ᾿Δττικῶν σκολιῶν τε 

καὶ ἐποινίων εὐχὰς οογγοχὶ ρτὸ ἐποίνων νοὶ ἐποίρων., ᾳυδιη 
Τογδηὶ σοηγπανὶ δὰ Τ 65. Θιορηδηίὶ. --- 1, 0.76, 21: ἔπειδαν 

ἄρωσι τὸν ἄνϑρωπον ἐκ τῶν δεσμῶν. βογρϑὶ ἀφῶσι. Ν ΝΝ 

1, Ρ. 9ῦ, 31: Εἶναι γὰρ τὴν χώραν ἀραιᾶν καὶ τὸν ἀέρα 
κοῦφον, ὡς μήτε ὕεσϑαι πολλάκις μήτε ὑπομένειν τὸ γι- 
γνόμενον ὕδωρ, ὑπὸ ἰπ ἴἶτο ἴῃ ἀναμένειν ΘΟΓΓαρίαΠΙ, ἐπι- 

μένειν βοτθοπάσπι νἱἀοίυτ, αἱ ΡοΙνΌ. 2, 15, 10: Τὰ ἄκρα 
διὰ τὸ πλῆϑος τῆς ἐπιμενούσης ἀεὶ χιόνος αοίκητα τελέως 
ἐστί, --- 1, ρ. 97, 96: Ὅτι δὲ ἔξεστιν αὐτοῖς σκιᾷ μὲν 
αφϑόνῳ χρῆσϑαι τοῦ ϑέρους. πίνειν δὲ οἶνον ὁπόσον βούλον- 
ται; διὰ τοῦτο ἄπειροι μὲν ἡλίου διατελοῦσιν ; ἄπειροι δὲ τοῦ 
διψῆν κατὰ φύσιν, οἰκότροφοι μὲν οὐχ ἥττον τῶν γυναικῶν. 
ἄπονοι δὲ καὶ ἀργοὶ τὰ σώματα, ααυμη οἰκοτροφος Βος ἅΠ0 
511 Ιοσοὺ τϑρογίαμη, αὸ 81} ποὴ τηΐπ8 θοηὶ ᾿ἰ τὶ οἰκέα νο] οἱ- 
κεία γε] οἰκείαν εἰ τροφὴ νοὶ] τροφῇ ν6] καὶ τροφῇ. ἰάσιῃι ὶς 
ἀοοί58586 ν᾽ ἀθίυγ αυοὰ Ῥϑ.}}Ὸὺ δηῖθ, υδὶ σκεᾷ ἴῃ οἸηηΐθ5 δϑὶ ἴῃ 

οἰκέᾳ οογγαυρίυμπι, υἱ σκεατραφεῖς ΒΟΥ ρβοσῖ! ΠΪο., αυϊ 2, Ρ. 288, 
25. αἰχὶι: Ἐσκιατραφημένος καὶ μάλιστα ἐοικῶς ταῖς γυναι- 

ξέν. τι 1, Ρ.. 110,38: Εἰς αὔριον δέ, 0)τι ἂν ἢ δυνατὸν. ἐπι- 
μελησόμεϑα ὅπως σωϑῆῇς. ϑογιθοηδυιϊη [Ὁ1! ὅταν, ΠΟΙΏΡΘ, αυδηἋο 
ἰθιηροβίδβ βίπεὶ, --- 1.}..118, 18: Τεϑνηκασι δὲ ἀμφότεροι 
πέρυσι σχεδον. τὰ μὲν ἔτη πολλὰ λέγοντες, ἃ ἐβεβιώκεσαν, 
ἰσχυροὶ δὲ ἔτι καὶ νέοι καὶ γενναῖοι τὰ σώματα, ΪΓΘ ἀϊοίαπι 
ἀθ φταηάλονὶβ νέος βιυβρθοίαπι οϑβί ἰαπαυδπι εχ καὶ γενναιοι 

ΟΥ̓, υἱ Ρ. 1190, 2 γενναία ἴῃ γὲ νέαν εἰ γενέα ἀερτανδίυπι 
ἴῃ ἰγῖβ, οἱ ἂρυὰ ϑδυϊάδιη ν, “πολλώνιος Τυανεὺς Ῥ. 498, ὦ, 
οἀ, Οαϊβίογα. οοηΐαθδα νέους οἱ γενναίους. --- 596: Ἐξενί- 
σαμεν δὲ αὐτὸν ὡς ἐδυνάμεϑθα κάλλιστα 5Ξοτῖρεὶ ρῥτο μάλι- 
στα. 88606 56 σογγυρίο, πἷς δυΐθηη ἤθη ἸΏ ΪΠ118 ἈΠ ΓΘ ΠῸ αυδπη 
Δίογυπη δϑὶ ΠΟΟΘΒΒΑΓΙ ΠῚ. -- 1, Ὁ. 184, “. Πάντα τὰ τοιαῦτα 

πράττοντες προϑύμως καὶ φιλοφρόνως οὔποτ᾽ ἂν ἐνδεεῖς 
ἔργου καὶ βίου γίγνοιντο, 5οτὶρεὶ φιλοπόνως. --- 1. ν. 186, 
6: ᾿φἀναστάτου τῆς πόλεως αὐτοῖς (Τ᾿ ΠΟὈΔηΪ5) γενομένης καὶ 

ἔτι νῦν σχεδὸν οὔσης, πλὴν μικροῦ μέρους, τῆς Καδμείας οἱ- 

ΡῬΡΒΑΒΒΑΤΙΟ. ΧΧΥ͂ 

χουμένης. Ἰ,οσοηδυπ) νἱᾶρίυγ καλουμένης. --- 1,}.169, 95: 
Μάλιστα διὰ τὴν ᾿4ϑηνᾶν, ὕπως μὴ δοκῇ ἀδίκως διαφϑεῖραι 
τὴν αὑτῆς πόλιν μηδὲ ἐναντία βούλεσϑαι τῷ αὑτῆς πατρί. 56η- 
ἰδηιϊὰ ῬοΒβοῖ! βεβουλεῦσϑαι. -το 1, Ρ. 178, 19: Τούτου δ᾽ αἱ- 
τίαν ἔφη εἶναι ὅτι φιλήδονοί εἶσιν οἵ Ἕλληνες" ἃ δ᾽ ἂν ἀκού- 
σωσιν ἡδέως τινὸς λέγοντος, ταῦτα καὶ αληϑὴ νομίζουσι, 
βοΓρϑὶ φιλήκοοι. υἱ οβί 9, Ρ. ὅ8, 18: ᾽4λλ᾽ ὅμως οὕτως ἦσαν 
φιλήκοοι καὶ τῷ τρόπῳ Ἕλληνες, ὥστε μικροῦ δεῖν ἅπαντες 
παρῆσαν ἐν τοῖς ὅπλοις, βουλόμενοι ἀκούειν, ηιυϊῃ Αἰ ΘΓαπὶ 
ἴῃ νἱ 0 ρΡοπὰϊυγ 1, Ρ. 145, 14 6 ἣν 2... ἐμ 
ὃ1: ΟΥ πρότερον αὐτὴν ἀφείλοντο Θησέως καὶ οὐ περιεῖδον 
ἀφαιρεϑεῖσαν, νοιθυπ) οΧ ΡΥΙΟΓΙ Τρ ϑι αν οογι σοπάμμῃ νὶ ά6- 
ἰ0Γ ἁρπασϑεῖσαν. Ὧἱ δεῖ ν, 187, "9, ἁρπασϑῆναι. - ἃν. ἌΝ. 
18: Ἔν τοῖς... ὀνείρασιν οἵ ἄνϑρωποι τοιαύτας ὄψεις ὁρῶσι, 
νῦν μὲν δοχοῦντες ἀποϑνήσκειν καὶ σκυλεύεσϑαι. πάλιν δὲ 
ἀνίστασϑαι καὶ μάχεσϑαι γυμνοὶ ὄντες, ἐνίοτε δὲ οἰόμενοι 
διώκειν καὶ τοῖς ϑεοῖς διαλέγεσϑαι καὶ αὑτοὺς ἀποσφάττειν 
καὶ μηδενὸς δεινοῦ ὄντος, υδὶ τηἶγα οοπίαποιϊο ΓΘΡΕΠῚ αἰνογβὶβ- 
Β᾽ ΠΊΔΓΌΠῚ διώκειν, αυοα ἃρίϊ 5 ΘΕΠῚ μάχεσϑαι ΘΟΠΙΡΟΠΘΓΘΙΌΓ, οἵ 
τοῖς ϑεοῖς διαλέγεσθαι ἴᾳτο Βοἰδκίαμη οὐδπαϊι οἱ οαΐϊαβ. δπηθηᾶδ- 
ἰοηΐθὰ5 Μ858, 88 βὰπι, ἰδοοῦθβίαμπι, ἐν οὐρανῷ (ουνω) οἰκεῖν 
ΟΠ οΙΘηΐθπι, νἱ α6. δἰ αυϊὰ Ἰαίθγθ οἰΐαηι Πγὶ πηϊὰ5 Β0ΓΠΡίυΓἃ 
διώκοντος ῥτὸ ὄντος ἈΓΘΌΘΓΘ ν᾽ ἀθίυγ, 856α οογίδμη δχ ἢἰ5 οού- 
ΓΟ ΟΠ ΘΠ Υἱχ αυϊδαυδη) δγαθί. --- 1, Ρ. 312, 35: Πρίαμον τὸν 
βασιλέα τῆς ᾿Ασίας ἐν ἐσχάτῳ γήρᾳ κατατρωϑέντα παρὰ τὸν 
τοῦ Διὸς βωμόν, ἀφ᾽ οὗ τὸ γένος ἦν, ἐπ᾿ αὐτῷ σφαγῆναι. 
δογθοπάαπι νἱἀθίαγ ἐσχατόγηρων, υἱ Πὶοά. 90, 72. οἱ δὶ 
ἐσχάτῳ γήρᾳ ΡῖῸ ἐσχατόγηρως ἱΠΠαἰὰπὶ ποίαν 84 ΤῊ65. 8|6- 
Ῥῃδηΐ, ἃρυὰ διοῦ. ΕἸ. 10, 62, ἐσχάτου γήρως ΜΑΙΟΚΘΠΔΙΙα8. 
Ουἱ ἐν δἀάϊαϊ! οοτγγθοίοσ. Ποίηαθ καταστρωϑέντα ῥτὸ κατα- 
τρωϑέντα, αυοὰ οὐπὶ σφαγῆναι ποη ἂἃρίθ οοῃϊυηθὶίυγ. 8:16 
γρ. θη. 3, 550: 

Ηοο ἀΐδθης δ) γα δὰ ἴρβα ἰγθηγθη 6) 
ἰγαχὶ! δὲ ἴῃ πλυ!ο Ἰαρβδηίθιη βδηραΐπο παίὶ δία. 

1, Ρ.311, 81: Πρὸς δὲ τούτοις. εἰ ἤδειν ὅτι πείσω ταῦτα 
λέγων. ἴσως ἂν ἐβουλευσάμην εἰπεῖν, ἸΙοροπάσπιη νἱἀθίυγ 
ἐφυλαξάμην. ---- 1, Ρ. 361, 10: Ἐπίσταμαι τὰς δούλας 
τὰς μὲν πρὸ τοῦ τόκου διαφϑειρούσας, τὰς δὲ ὕστερον. 



ΧΧΥῚ ΡΒΛΕΡΑΤΙΟ. 

-»" , - 

ἐὰν δύνωνται λαϑεῖν, τὸ γενόμενον, ἔτι καὶ τῶν ἀνδρῶν 

συνειδότων. 50 γρϑὶ ἐνίοτε Ῥτο ἔτι, οἱ νὶοἰβϑίπ Ρ. 264, 10: Τὸν 

δὲ Καλλίου υἱόν. -- οὐδεὶς ἂν ἠξίου τῆς πολιτείας ἀπελαύνειν 

ἐνίοις. ὥστε καὶ ὃ νόμος οὔ φησι δούλους γεγονέναι τοὺς ἀδίκως 

δουλεύσαντας. οοτγοχὶ ἀπελαύνειν" ὁπότε καὶ ὃ νόμος; αἱ - 

Ρ. 262, Ἵ -- 1. Ρ. 870, 80, πηῖγο αἰϊοίατη ἀλλ᾽ εἰ μὴ πἷς οἱ 3, 

Ρ. 291,1, Οἱ οἰΐαπι 290, 32, ἀσϑενεστέρους ΟΧΘΡΘΟίο5 ΡΓῸ ἀσϑε- 

γεστάτους, δὲ ΜΡ. 198. Μ᾿. ἀλλὰ ἂν μὴ ϑαυβροοίυμη [οὶ 

ἄλλως εἰ μὴ Ι, Ρ. Ὧ. ᾿..... τῳ». 0, 8: Τῷ πανὶ 

γὰρ κρεῖττον ἐρημίαν καϑορᾶν καὶ δεκαπέντε ἀνθρώπους ευ- 

πόρους ἢ πλῆϑος ἀνήριϑμον ἀνθρώπων ἀϑλίων., πυιϊιηθΓὰβ πο 

ΠιΐπῸ5 Πηΐγα5. αὐδηὶ [οτιηὰ ἃρυα Ὀἰοπριη οοτία πο ΑἸ οὈνὶᾶ 

ῃησηάυμη ρηδηδίας νἱἀθίαγ γοροβὶίο δέκα ἢ πέντε, 86ἀ τέττα- 

ρας ῇ πέντε Ξοτἰθοπᾶάαμι, αἱ Ρ. 425, 10, τέτταρα ἢ 7 πέντε βὴ ἡματὰ 

νικᾶτε, ΘΠ [5185 αἱ 410], ΠπῸπΙ ΓΒ δ΄ οἱ δέκα. -- 3.Ρ.7],͵ ὃ: 

᾿Δ4πέδειξαν αὐτὴν ΜῊΝ οὖσαν τῶν ἀνθρωπείων ἀγαϑῶν, 

50 ΓρΡ5 1]. μέγιστον. -- 2,ν». 1834, 82: Τὰς ἐν τῇ Ῥώμῃ ἡμεν υνιβ 

σᾶς, ἐν ταῖς τῶν ᾿ανμοχίων; τῶν Ταρσέων. Αριΐὰ5. νι ἀθίυν 

ἢ τὰς τῶν “Ἱντιοχέων. ΕΝ ᾿Ῥ. 166, 5, τοσοῦτον ἀπὸ τῶν 1 ἡρδαῇ 
ἀπο ἣν. 

μάτων πορίξοντα ὅσον ἀποδῆν Βογρϑὶ ΡΓΟ ὁπόσον ζῆν, 

ν ἕχα- υοπιοάο Θϑ8. μνῶν. Τμυογάὰ. 1,3, 2: Νεμόμενοι τὰ αὑτῶ 

στοι ὅσον ἀποζῆν, οἱ Αἰ10ὶ ἰη (Δ! θὰ8., ποη ὁπόσον. Εἰ 1 

οοτγοχὶ ψουθᾶ π18}6 ἰγδηβροϑί(ἃ: Ἔτι δὲ τὸ μηδαμοῦ γεγραφέναι 

(ΗοποΓἢ}) τὸ αὑτοῦ ὄνομα: ἀλλὰ μηδὲ ἐν τῇ αὑτοῦ ποιῆ- 

σει μνησϑῆναι, ρῖο ἀλλὰ μηδὲ μνησϑῆναι. αὑτοῦ ἐν τῇ 

ποιήσει: αἱ βϑαυϊίϊας 18: ὥστε οὐδαμοῦ φανήσεται τῆς ποιή- 

σεως αὑτοῦ μεμνημένος. ἰδ! ἀθπιαὰθ 12: 

; -- , δ, ἑαυτῶν ὄνομα συγγραφόντων. 80 ΓΙ ρϑὶ γραφόντων. 31 

95: Οἱ δὲ ἀπολειφϑέντες ἐν πελάγει μέσῳ μάτην ὀῤύφονται 

αἰϊδηαι πἰς νογθαπι πιαϊανὶ ἴῃ ἀποληφϑέντες, ἀδ αὐ 5ἷ6 Ρο51|0 

ΘΧΘρΙα υδῖηθθ οὈν [ὩΘΠΊΟΓΑΨ Η. ϑίθρ βδηι8 ἴη ΤὭΘΒδΟΓΟ, ἩΠΠς 

2, Ρ. 214,20: Ταμιεύει δὲ αὐτῶν πρὸς τὸ ἐπιβάλλον ἥ τύχη 

καὶ ῥήτορι καὶ στρατηγῷ καὶ πένητι καὶ πλουσίῳ καὶ μές 

καὶ νέῳ. Κροίσῳ δίδωσι χρυσόν, Κανδαύλῃ γυναῖκα --- -“[ρι 
, 

στείδῃ δικαιοσύνην, “ακεδαιμονίοις τὴν ᾿4ϑηναίων ΗΝ 

Θοτιρϑὶ “ακεδαιμονίοις γῆν: ᾿4ϑηναίοις ϑάλατταν. --- 

ρ. 329, 8: Πολλάκις ἐν ἡσυχίᾳ τινὰ ὄντα καὶ μηδὲν ἔχοντα ἢ 

Καίτοι τῶν ἄλλων 
, 

ΝΣ ἄντων. ὁπόσοι τινὰ ἔδοξαν ἔχειν δύναμιν ῇ περὶ ποίησιν ἢ 

σχ ,ταῖον τὸ 
καταλογάδην συγγράφοντες ; καὶ ρῶτον καὶ ΝΗ 

ΡΒΑΒΕΒΑΤΙΟ. ΧΧΥΙΙ 

χαχὸν ἁρπάσασα καὶ τῇ μάστιγι ψοφήσασα ἐξέβαλεν εἰς πανή- 
γυρίν τινα ἢ ϑέατρον, Θοη οἷα 8 σοβήσασα. ---- 3, ». 341,23, πάντα 
ἐν πᾶσιν, αἱ ΑΙ], ΘΧ παντάπασιν Ὠδίαμηι ΟΡΊΠΟΓ. --- 9, Ρ. 245, 
9: Διὰ τί ποτε οἵ ἄνθρωποι, ἃ ὅταν μέν τινα ἴδωσιν αὐτὸ μόνον 
χιτῶνα ἔχοντα, οὔτε προσέχουσιν οὔτε διαγελῶσι, λογιζόμενοι 
τυχὸν ναύτης ἐστὶν ὁ ἄνθρωπος καὶ ὅτε οὐδὲν δεῖ καταγελᾶν 
τούτου ἕνεκα. ΘΧϑρθοίθβ ὅτε ἴῃ ρῥτίοτὶ ἸΠΘΠΙ ΓΟ Ῥοπβίϊαμη. ---- 2, 
Ρ.29], 34: Ὅϑεν οὐ “νημάτων ἔστι λεπτῶν εὐπορήσαντας ἐξελ.- 
θεῖν βοηϑείᾳ κόρης ἄφρονος. εἰ μή τις αὐτῆς οἶμαι τῆς ᾿4ϑηνᾶς 
παρισταμένης καὶ σωζούσης ἅμα, Ξογἰθοηάαπ ν ἀδίωτ τι. --- 9ϑα 
4 1ΠῈ ἸΟΠΘΊΠΙ 511 Ὁ] ΘΓ ὰ8 ργοάιοὶ αι ἀθ γαγὶ 5 ν᾽ ΠΟ ΠῚ δρυὰ 
θιοη θη} σΘηθγῖθ5 αἰχὶ τη! θα ρῥ] τίθει Ροβϑβίηί ΘΧΘΙΠΊΡΙ 5 60ΠῚ- 
ΡΓΟΘΔΓΙ, 8818 Βα θαΐ ρᾶυσα μᾶθα ροβιΐββθ βρϑοϊπηίηα, δϑίογίβ ἴῃ 
ἈΠ ἰδιηριι5 αἰ! 15. Νπι απ Ρῥ] τὶ πιὰ αυδθ ἰπά6 ἃ (88δυ- 
ῬΟηῸ οἱ αϊοβίο δὰ θιηηοηἀδηδαηι ᾿ηἰ6 Προ πἀυμπηαθ ΠΙοΟΠ ΘΠ 
5ιηΐ ΘΟ (ἃ 5᾽ηΐ ρ6γ δαϊοηθβ δἰοβαὰθ ΠἰθγῸ5 ἀΐβροτβα υἱ 
αἰ ἢ οἾ}6 δἱ οπιηΐα ἴῃ ῥγοπιρία ΒΆΡΟΓΟ αυδθ Ρογιπθηΐ δὰ ἰοοοβ 
ΒἰΠΡἼ]05., δΔηΪπη5. δϑί βἰ προ ϊαγὶ ψο] πη η6 ΘΟΠΊΡΓΘἤΠΘΠάθΓ αυμπὶ 
ΠΡ γογαπη ΒΟ Ρίαγὰ5 ἸοΘαρ  δίϊογθ 5 ααδπὶ απο ΓοΓαηἑΌΓ ἰὰπὶ οϑίθγα 
αυδθ δ Πίοπθϑιη Ὁ{|18 βαπὶ ῥτοϊαία, ΤΠ] {1546 ἀ6 τοῦθ αἀἴσογο 
488 ΠὰΠΟ Ρδιιοΐβ ἰδίαι δ[{ἰρ 1 Πλι18. 

Ρ. Ν, 5) Ιηβρϑχῖΐ πηθᾶ οδυβϑᾶ ἰηἰογοοάθηίθ νῖγο οἰ βϑ᾽ Π10 
ἢ. Βοηϊίχίο νἱγ ἀοοίἰ5βίπιυὰβ Μ. δ Καιδίδη, ἀοθβογρϑιίαᾳαθ οἱ 
Βυης (ἀρυὰ Ναββοιϊυπι ᾿Υ̓͂, Ρ. 10, ΧΙ) οἱ Αἰίθγαιη, 46 αυο ἰηΐγα, 
δ8 ἴὉγθ νϑυθῖβ. Ρυίμηϊ ἰῃ δὸ βυπί 4 λόγοι περὶ βασιλείας. Ροοί 
᾿Π5ΟΓΡ ΟΠ Θ ΠῚ Οτδιοη 8 αυϊηίδο: Διογένης ἡ ῇ περὶ βασιλείας πρὸς 
ἀλέξανδρον τὸν μακεδόνα, Πᾶθα βοαυυπίυγ;: Ταἀναντία δο- 
χκοῦντα --- ἐκ ἀμ" ἐγένετο. Τυπὶ ἰπδοτίριϊο; “ιβυκὸς μῦϑος. 
Τάχα γὰρ Κ. τ. Δ. Ῥοκί Ογδιίϊοπθηι ἀθοϊπιδπὶ Ζιογένης ἡ περὶ 
οἰκετῶν βΒθαυϊίυῦ Δίων περὶ Ὁμήρου οα. ΑἸά. Ρ. 872. Τυῃ 
περὶ Σωκράτους, 4.) ἀμέμνων Ἢ περὶ βασιλείας, Πότερον βού- 
λει περὶ ᾿Δγαμέμνονος ἀκούειν φρονίμους λόγους κ, τι ἃ. Τυπὶ 
Νέστωρ, ᾿Δχιλεῦς. Θθαυθηίαγ 8 λόγοι περὶ τύχης; ὃ περὶ δό- 
ξῆς » ἰιπ] περὶ ἀρετῆς, περὶ φιλοσοφίας, περὶ φιλοσόφου; περὶ 
τοῦ σχήματος. περὶ πίστεως. περὶ ἀπιστίας, περὶ νόμου, περὶ 
ἔϑους. Εὐβοικὸς ῆ κυνηγός. ἐν ᾿4ϑήναις ἢ περὶ φυγῆς, 
Ὀλυμπιακὸς ἢ περὶ τῆς πρώτης τοῦ ϑεοῦ ἐννοίας. Ῥορί 
αυδθ (οἱ, 118, Ὁ: 



ΧΧΥΙΠΙῚ ῬΡΕΒΑΒΕΒΑΤΊΙΟ. 

ἐνταῦϑα νῦν ἔσχηκε ἡ βίβλος τέλος 
τῶν τοῦ σοφοῦ “ίωνος ἡδίστων λόγων: «ὦ 

ϑοαυϊίυν Γοργίου ἑλένης ἐγκώμιον [0]. 119 --- 199, οἱ “υσίας 
ἂθ οαράρ Ετγαίοβίῃθηΐ8 δροϊορὶᾶ [ο]. 122 --- 1968. Εο]. 126 Ὁ. 
Δίων περὶ βασιλείας καὶ τυραννίδος, ἴη6. Καὶ μὲν εἴ τις ἑνὸς 
ἀνδρὸς οὐχ οἷός τε ἄρχειν ἐστί: καὶ τούτου ᾿ τ Δ, ὍΣ 
Οταιῖο ὃ περὶ τύχης, πο. Οἵ σφόδρα τῇ τύχῃ. θαυ περὶ 
αἰσχύλου καὶ σοφοκλέους καὶ εὐριπίδου, ἢ περὶ τῶν φιλοχτή- 
του τόξων: ἴα περὶ ὁμήρου καὶ σωκχράτους. Τυπὶ : Πλουτάρ- 
χου περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας, ἴπο, Τὰ ἱμάτια δοκεῖ ϑερμαί- 
νειν τὸν ἄνϑρωπον 4. τ΄ λ. ϑϑαυΐίγ Δίωνος Τροικὸς ὑπὲρ 
τοῦ Ἴλιον μὴ ἁλῶναι. ἰαπι: περὶ δουλείας καὶ ἐλευϑερίας 

πρῶτος οἱ δεύτερος, περὶ λύπης. περὶ λόγου ἀσκήσεως. περὶ 
τῆς αὐτοῦ φιληκοίας, περὶ ἀναχωρήσεως, ἰπ6. Τὸ γάρ ποτὲ 
τὸ τῆς κιτ. Δ. Τυιὴ περὶ κάλλους, περὶ πολέμου καὶ εἰρήνης, 
ὅτι ευδαίμων ὃ σοφός. περὶ εὐδαιμονίας, ἰῆο. Οἱ πολλοὶ 

ἄνϑρωποι κ-. τ. Δ. περὶ τοῦ δαίμονος, περὶ τοῦ βουλεύε- 
σϑαι, διατριβὴ περὶ τῶν ἐν συμποσίῳ, μελαγκόμας πρῶ- 
τὸς τῇ τάξει β5, μέλαν κόμας δεύτερος τῇ τάξει α΄. Τυηὶ 
χαρίδημος, ἷη6. ᾿Ακηκόσιν (5ϊς) μὲν καὶ πρότερον ἣν, 1 λ., 
ῥοδιαχκός, πρὸς ἀλέξ ανϑρον (516), ἷπο. ᾿4ρά γὲ βούλοισϑ᾽ 
ἂν, ὦ κ. τ. λ. ταρσικὸς πρῶτος οἱ δεύτερος . ἐν χελαιναῖς 
τῆς φρυγίας. βορυσϑενητικὸς ὃν ἀνέγνω ἐν τῇ πατρίδι. κο- 
ρινϑιακός, πρὸς νικομηδεῖς περὶ ὁμονοίας τῆς πρὸς νικαιεῖς, 
περὶ ὁμονοίας ἐν νικαίᾳ πεπαυμένης τῆς στάσεως . ἐν τῇ πα- 
τρίδι περὶ τῆς πρὸς ἀπαμεῖς ὁμονοίας, πρὸς παμεῖς περὶ 
ὁμονοίας. διάλεξις ἕν τῇ πατρίδι, πολιτικὸς ἐν τῇ πατρίδι. φι- 
λοφρονητικὸς πρὸς τὴν πατρίδα εἰσηγουμένην αὐτῷ τιμᾶς, ἀπο- 
λογισμὸς ὅπως ἔσχηκε πρὸς τὴν πατρίδα, περὶ τοῦ φιλοσοφεῖν 
ἐν τῇ πατρίδι, γι μικϑηψν ἐν τῇ πατρίδι, πολιτικὸς ἐν ἐκκλη- 
σίᾳ, παραίτησις ἀρχῆς ἐν βουλῇ, περὶ τῶν ἔργων ἐν βουλῇ, 
πρὸς διόδωρον. Τυπὶ ἰΐογαπι ᾿Δχιλλεὺς [οἱ], 825, 4υϊ ἰδ} [Ὁ]. 
600. ϑοαυΐϊίυς Φιλοκτήτης, ἵπο. Φοβοῦμαι μήποτε μάτην κατ᾽ 
ἐμοῦ φανώσιν κ. τ. Δ. Τυιὴ Νέσσος ἢ δηιάνειρα, Χρυσηίς. περὶ 
φϑόνου πρῶτος εἰ δεύτερος, ἀοηίᾳιε τῶν ἐν κελικίᾳ περὶ 
ἐλευϑερίας. 

Απιϊαυΐϊοῦ οἱ ΧΠΠ, οἱ νἱἀοίαγ, βθοὺ οοὶ οοᾶ, ΟΙΧ. Οὐδ 
᾿ ᾽ ᾿ “ων. " : " θιοηθπὶ ὁοηϊποί ΡΒ ἰπβουϊ δἰ Δίωνος τοῦ παρ΄ “Ἑλλησι 

ΡΒΕΑΕΒΕΆΑΤΙΟ. ΧΧΙΧ 
χρυσοστόμου δητορικαὶ μελέται. Ῥτὶπηι9 Ροηϊίυγ περὶ δόξης 
λόγος πρῶτος ; ἰὰ πὶ δεύτερος, ἀρϑϑβὶ (ΘΓ Π8. ϑϑαυϊίογ ᾿4χιλ- 
λεύς, ἰὰπὶ Ὀλυμπικὸς ἢ περὶ τῆς πρώτης τοῦ ϑεοῦ ἐννοίας 
ἀοϑβίηϊ λυγρὸν ἔχεις. αὐχμεῖς τε κακῶς καὶ ἀεὶ καὶ ἀεεαί: βαμ ϑϑαυυγ Νέσσος ἢ δηιάνειρα, περὶ βασιλείας λόγος πρῶτος ((ο!. 3269, Ὁ), δεύτερος. τρίτος. ἀοβίηϊί τοὺς αἰχμαλώτους οἴκοι 
λαβόντες ἔκτεινον. Θϑαυίαγ Οτγαιΐο 4 περὶ βασιλείας. Τυμπι: 
Σ τοῦ παρ᾽ Ἕλλησι χρυσοστόμου μῦϑος λυβικός. Τυμὶ 

2980 ᾶθο: τῷ μὲν ὁμήρῳ κατα τὸ βραχύτερον προσφέρε- 
ται τἀνάντια τοῖς κατὰ τὴν ἰλιάδα πραγματεύμενος - ἀγε δὲ 
πολλῶν ὃ λόγος τῆς π... νοιάς ματος. καὶ μετὰ τοῦ περι- 
ἐσσκεμμένου καὶ νεανικώτεροι προιών, καὶ ὑπὸ τῇ ἀληϑείῳ τὸ 
πεπονϑὺς κατακχτούμενος. ὅϑεν καὶ μακροτέρῳ ἐχρήσατο προ- 
οιἰμέῳ ---- ἄναγκαε.. φιλούντων τῶν ἅ ποτε τὰ μένων προοι- 
μίων τοῖς προκαταλήμμοις δόξη τινι ἐξανύσασϑαι ἔτι τοῖς ἄλ- 
λοις ἃ λέγναι (816) οὐ τοῦ παρέντος καιροῦ: ο ΒΘαυΓ 
Τρωικός., ἴὰχτη περὶ Ὁμήρου, ἀδίπἀ8 βἰπθ ἰηβογ ρίϊομθ αυδ6 ἴῃ 
ΑἸαϊηὰ ἰΠΒ ΓΙ ΒΓ (ῸΓ περὶ σωχράτους. ΡοΟϑι ύδαὶ ὁυΠ| ἰΠ ΒΟ ΡΕΪοΠΘ 
περὶ σωκράτους. αὐδο να ]ΡῸ ἱπβογ Ὀ[Γ περὶ ὁμήρου καὶ σω- 
κράτους. θαυ Γ περὶ λύπης, περὶ πλεονεξίας. ουΐ 50}- 
βογρίαπη Ζέωνος τοῦ χρυσοστόμου ῥητορικαὶ μελέται. Ταηὶ 
θδάθηϊ πη : ἐκλογὴ ἐκ τῶν λοιπῶν τοῦ δίωνος συγγραμμά- 
τῶν, ἄυο [οἰϊὰ, ἀθπίᾳυς Φιλοκτήτης ἰῃηίθ ρου. 



ὨΙΌΝΙΒΎΥΣΙΔΑ 

ἘΝΑΒΗΑΤΑ ΑΒ ἨΕΝΕΙΟΟ-ΨΑΙΈΕΒΙΟ ἘΜΕΝΒΘΑΤΙΟΝῸΝ 

[1ΒΒ80 8860. ΟΑΡ, !. 

Πῖο ΟΠ γυϑοβίοπηιβ παίι8 ϑϑί ἰῃ Βιιν πῖδθ ορρί ἄο Ῥυυβᾶ. 
ῷρᾷ οὐπὶ ἀσδ6 βἰπὶ μαΐὰ5 ποπηϊηἶβ υγῦθ8 ἴῃ ΒΒ νπῖα, δἰίθγα ἃὰ 

ΟἸγεραπ πηοηίθπη, ἃἰίοτα δὰ Ηγρρίυπι Πυν πὶ 518, αἰγὰ Βᾶ- 

ται [αθτὶ: Ὀιοηἶ8. ραϊγία οὔβουταπ, Εσο νϑῦο ἤθη ἀυνίίο αυΐη 

Ργυβᾶθ δὰ ΟἸγιρυϊη πᾶίι5 51. Ιάἄσαθ υἱ ογθαδῃι ῬΙ ΓΙ ΠῚ} ὯΓ- 

συμηθηι8 ἱπάσοοῦ. Ρυγίηιαπι δηΐπὶ Πῖο 'π Ογδιίοηθ ΧΙ, εἱ ΧΗ. 

Ῥτγυβᾶιη βυᾶπι αἷΐ νἱοίπαιη οἱ δοπίογηιίηδπι [αΐβ86 ἈΡρδπιΐδθ, οἷ- 

νἱϊαῖ! τηατὶ πηᾶθ6. Ὠοίηάθ ἰη Οταίοπο ΧΕΙΙ͂Ν. ἂἰξ ἀγῦθηι [Ὁ1556 

πο δἀπιοάυμη δηϊαυδιίη, αὐὑ86 ἰδηθη ὈΓονὶ ΘΙ θυ ἱπίου 

τγαθοᾶβ υγῦ65 δναβοῦὶί. Ῥοβίγοιηο ἰῃ Οτγαϊίζοπθ ΧΙ, οἱ ΧΗ͂Ν. 

αἰΐ ἴῃ δὰ σοηνθηίυπι ἰαἶ886. ἰατὶβαἸ οἰ οηἶ8 οαυ88. Ἦδθο δυίοπι) 

πο δἰίοτὶ οοηνϑηϊυπί ααδιῃ Ργαβᾶο δὰ ΟἸγιηρυπι, αὐδ6 ΥἹ οἰ πὰ 

[αἱ( Αρᾶιηθδθ, ἰθϑία Ριοϊθηᾶθο : οἱ γθθθῃ8 οοπαιϊία δὺ ΑΠΠΪθΔΙο, 

αἱ ἀοοοὶ ῬΙϊηϊὰ5 ἴθ Πρ. Ν. δὺ0 ἤποηι: οἱ οοηνθηΐαβ 10Γ18- 

αἀϊοιϊουΐβ οα8α 50] πη 8 αἱ Ῥγαβαθ δὰ ΟἸγιρυπι, αυοὰ ἀοοε! 

ΡΙΓπὶὰ 5 ἰυ πίον ἴῃ Πρ, Χὶ Ἐρίβιοϊαγαπι δὰ Ττγαϊαπαπι, ἴῃ αὐ Π0- 

τηϊηαίη ἀθ Πίομθ ποβίτο Ἰοαυϊίαγ, αἱ ρΡοβίθα οβίοπαθμηβ. 

Ναίαϑ δαΐοπὶ αἱ Ῥᾶγθηι 8 ΠΟΙ 85ἰτηϊ8. Νὰπιὶ οἱ Ῥϑίευ 

οἷς Ῥαβίογαίθϑ ργίηοθρ8 [ἰ οἰν 4115 αυοδὰ νἰχὶϊ, οἱ ἀνὰ ΘΓδιΙᾶ 

οἱ δυοίοτι αἴθ ρ! ατἰτηὰπη Ροίαϊ! ἃρυὰ ᾿πηρογδίογ θη Βοχηδημπι, 

ἃ ἄυο οἰΐαπι αἰν αι Ποιμηδηὰ ἀοηδίι8 δϑὶ, υἱ Β0γ1: Ὁ 10 ἴῃ 

ὑταῖ. ΧΙ. δὰ Αραπιθποβ: αἱ 8ὶ αἰυϊί 5 νἱχίβϑοί, ἢοο οἰϊδπὶ ὑε- 

ποἢοίυτα ἱπιροίγαίυγι5 ογαΐὶ, αἱ Ργυβα ἰθταὰ ἤογοί 86. 801 1018, 

αἱ αἰ ἴῃ ταὶ. ΧΕΙ͂Ν, Εὐϊΐὶ δυίΐθπὶ νἱνῦ οἰ πραϊαγὶ ἀοοιίγίηα ὈΓδθ- 

αἰΐαβ., αυὰθ ἀπο ἰαπὶ Ραμ ΡΠ. ΟΡ658 αυοαὰθ ᾿ρϑὶ θοποι  ἴαν!. 

ΠΙΟΝΙῚΒ ΥἹΙΤΑ. ΧΧΧῚ 

γΔΠῚ ΟΠῚ ῬΔΙΓΙΠΠΟΠ ὉΠ ΟΠΊη6 ἴῃ Θγοβἰίο ἢ 65 ΡΠ οδς5 ρδίγίδ6 βιιδθ 
ἱπηρΘηἀββθί, ροβίθα ἰῃπη δχ ἀοοίγίηα., ἰὰπὶ Τπηρϑγαίογαπι θ6η6- 
ἤο1 18, ΟΡΘ8. δ᾽ δὶ σοπηραγαν!ῖ, ααοα τοίοτί Πὶο ἴῃ Ογαιϊοῆθ ΧΙ,Υ͂Ι. 
δρᾶ δἰ πΠιδΙΟΓΘ 8. οἰθ8, οἰ δγ ββί πη ἴῃ ΒΡ. νἱγὶ, βίαίυϊβ οἱ ΡΌΡ]οἃ 
δΘρΡΪ Γᾶ οΥηδιΐ Γαθγϑηΐ, αἱ [θ᾽ 46 πὶ βου δῖ, Εχ Ηἰβ ἰρίίαῦ παία8 
ἢϊο, οἶνὶβ (αἱ Ἀοτηδηυβ, αᾳιυθημδαπιοάιμη ἱρβοπηδὶ ΡΓοἢίοίυΓ 
πῃ Θγαί. Οου μι ΐαοα [αυὰ6 πο οϑί Ὠὶοηΐ5]: ἰάα8 οχ ΘαᾳΘϑίγὶ 
[τη }Π1ἃ., ἐκ τῶν ἱπποτρόφων. 86ὰ αὐδηγηαυ8π) οἷνὶ5 ΟΠ Δη5, 
εἰ βρθηἀϊἀἃ ϑαμθβίγὶ [ἈΠ }]ὰ πᾶίυβ Πΐο, δ( ϑιπιηηοβ ΠΟΠΟΓΘ5 
[0116 διάβρίγαγθ ροββϑί, ουποία ἰδηθη ργᾶθ ϑδρίθηιίδο βἰααῖο 
ἀοβροχὶί. Αδίθοία ἰριαγ ουγὰ Γοὶ [ΠῚ 1188, ῬΒΠΟΒΟΡ τὶ ἰη- 
δι Πα11, 86... ΓΘΙΙοία ῥαίγἃ, ῬΌγοστα ργοίδοίαβ, πἰ νου ῬΓΟΡΘ 
Ὑθ6πὶ ἤοπι. ρογαργανὶΐ, 60 φοηβι!ο, αἱ οἱ 56 νϑγὶἰ5 δ θουῖθιι5 
λὰ ΡαἰἰΘη πὶ ἃς (ΟΓ ἀπο δχθγοθγοί, δὲ ΠῚ ΒΟΙΏηΪ5 αυϊ- 
δια. ὙἹΓΙ8. ΘΟΙ]Οαθηἀο πηάΐαᾳιιθ βαρίθηίϊδθ ργαθοθρία 60}}}- 
ϑεγοί, Νϑαιθ νϑγῸ ΡΒ] Οϑορῃδγὶ ἰρ86 δοηίθηίαβ, δ]105 αυοααθ 
βΆΓΕΠ ΘΧΘΠΊΡΙΟ 8110, Ῥᾶγίϊη) βϑυμἢἶθ05 δ βαρ θη βἰααϊ τη 
ἱποι αν ὶ!, αἱ ᾿η Οοτγπιμίδοα [Ὀίοηΐ Βαρροβ[(8] 'ρ86 ΒΘ] οΓΙ ἰοῦ ; ἰη- 
Γ᾽ 4085 ϑβίῃθηθβ αἱ! αυϊάδηι, οΥγἰαπᾶι8 ΑΡϑιηΐδθ ΒΙΠψηἶδ6, 
11 ἰάηηθη δἰϊαιιδηίο ροβί, τϑὶοίο ρ8}1Π|Ὸ, δᾶ τ απὶ ἀδβοϊνιί. 
δορὰ ουπὶ Ἰάθηι ροβίθα πηιΐαίο οοηβὶ!ο, δᾶ ΡΒΙΠΟΒορΡΐϑιη τορτϑαὶ 
γο]] οἴ, ἃ οβραβίϑηο ΡγΪποῖρο ἱπιροίγαν! Πῖο, υἱ 5δογαπιθηΐο 
Μὰ 6 ΒΟΙ νογθίυγ: δάϊθοῖὶ Ὑοβραβίδηιβ ἰη Ποπΐς ρταϊίαπι, αἱ 
[Βἤθηὶ ΡΒΙ]ΟΒορδηι βιἰροηάϊα ργοοθάρθγθοηϊ, ποὴ βθοὶβ 86 οἱ 
ΜΠ γί, ἂΐ ΒΟΥ 1 ΡΗΠοβίγαίαβ ἴῃ 1,10. Ν, ἀ6 νἱία Αρο!οηῖ. [Ιη 
ἰὰς ῬΘΓΘΘΤΙ ΠΟ ΘΟΠΡΤΘΘ805 δϑί ΠΊῸ ΘᾺ ΠῚ ἈΡο]οηΐο Τ γᾶηθο 
 Ευρῆγαίθ Τνγίο, Θθ] θυ γϊ πηῖβ. δἰπβ. δϑίαι 8 ΡῃΠΠΟβορηΐβ; ἰπίοῦ 
1105 ΟΠ ΘΧ δϑηη]δίΐοηθ ἀἰββι ἴα οχ  ἰ5βθηΐ. ἰρ86. ἴῃ υἰτία8- 
16 Διη οἰ ΒΘΙΠΡΘΙ ΡΘΓΙ δ 511. 

ῬΟΓΓῸ οὐϊὴ Δ Θβραβίϑηι:β ποηάππὶ δἄθμς ἢτιηδίο ργϊποίρδίι 
Χ ϑυτία ἴῃ Αδρυρίυπι νϑηΐϊβϑοί, Πίοπθη οἱ ΕᾺΡἢγαίθπη 5 δὶ 
(ΟΠ 165 δἀαηχὶῖ, ΘΟΓυΙΠα 116 ΘΟΉ 8,110 'π ΓΘΡῈΒ ρταν ββιμηΐβ ἀϑὰ5 
8ι. Θυθιηδἀπηοάηι Γοίογί ΡὨΙ]οβίγαίαβ ἴῃ θο, απθιη ἀἰχὶ, ΠἰΌτο. 
γδβρϑβίδηϊ ἱπηρϑῦῖο, ἂἱ ποὴ διηϊοι δ οἱ θθπθνοϊθηιϊίδθ ἰη Πῖο- 
Π6ΠῚ, Βσοοββδὶί οι  ἰδη8: ααἱ ΟἸΠῚ ἰγγᾶπηοβ ΟΠΊΠ65 586- 
μὰ οἱ ογυο!!ίθ βαρογαγοῖ, ορίϊπηαπὶ ααθιηααθ,, ἰἱπᾷϊοία 
(ἃι58., ἰηἰογἤσογοί, δίᾳυθβ δᾷθο νἱταπι αιθπάδηι ορίϊπηὰπὶ ἃς 
ΠΟΘ 5 οἰ πγαπη Ποηΐβα 6 δηη οἰββ᾽ πη ΠῚ, ΠῸΠ πὶ ]δπὶ Οὗ οϑα- 
ΠῚ, αυδΠῚ ΡΓΟΡΙΘΓ ἰρϑίιβ υἱγία θη ἰηιθγθηἶβϑοί, ἤϑυὰ αὐᾶ- 



ΧΧΧΙΠ ΘΙΘΝῚΒ ΥΓΈᾺΔ, 

αὐδηὶ ἰοτγγὶὰ8 Ὀῖο, διπὶ σγανί θοῦ οὈἰυγρανι!, ΒΡΓΘΙΒ Θ᾽ Ὸ5 ΠΊΪηΪ8, 

Εγαϊὶ αἰϊοαυϊ οι ἰδ ηι5 ἰρϑυπι αἱγὸ ῬΓουοοδη8 ἃ ἰδ 556η8, 

ΡῬτγοΐη ἰῃ ΟΧΙ ἢ ΔΌΪΓΟ ΡΒ ΟΘΟΡ 8 οπηηΐθυ8 ἱηίθηβ 55,108 ; 
οοδοίυ5 6ϑὲ Ὀίο; αυοὰ ἰαπηθη οχὶ πὶ ποπ ϑθηἰθης ᾿γποἰρὶβ ἰγ- 

τοσαίαπι, 5 νοϊυπίαγί τη [υἷδ56 ΡΗΪΠοβιγαίαβ ἰγαάϊ, Πΐὸ ἰδιθη 
ΡῬαβϑίπι ἴῃ Οτγαιϊ οηϊθὰ8 ἃ οχὶ πὶ ποιμηΐπαί, οϑυβδπιαι6 Θχ 
ῥτγοάϊι δηιίοἰ ἴατη {ΠΠ1π8 νἰγὶ, αἀὐθιη αἰχὶ, ἴῃ γαῖ. ΧΠΠ. οιηὶ- 
ἰἰαπὰπη ἰσιιυγ Γρσίοπη5 Ὀῖο, πο ρΓδθ πιϑίιι, ΠΘαῸΘ ΘηΪηῚ ἰ5. ογαί 
Ὀίο, αὐἱ ἰογηθηία αἱ πηθίυθγοί, 56 π6 ἱπιπγηδηϊ θη δίῃ 

αἰγοοιαίοιν {ΠΠ|85 ΘΙ 6. ἱπίυθγθίυῦ, ἴῃ ΟΧὶ πὶ ΔΌΪΓΘ ἰδίου: 

86 Ῥτγίπηιπ ργοίθοι5 οϑὶ ΠϑΙρῃοβ, υἱ ΑΡΟΙΠ  Π8. οὐδοῦ πὶ ΘΟη50- 
Ιογϑί, υἱ πηοῦῖβ [ἀθγαὶ οἰΐηι ρα τγαθοοβ, αοἱ Π}}ὰΠῈ πηαϊοτὶς 
πλοιηθηϊ το, Πἰδὶ σοηβΌ} 0 ρὈΥῖι5 ογάσαϊο, πυιϑοὶ ρθη. Αὖ- 

σορὶ! δυίοπι ἢος ἃ ἈΡρο πο Γοβροηβϑαπι, υἱ Ιἃᾷ αὐοα ἰηβι- 

ἰχοτγαὶ, [οτιϊ δηΐηο ἄρογο ροῦρογοῖ, ἄοηθο δὲ Οἱ π|ἃ8 ἰθγΓὰ9 
Ρογνθηΐββοί, αποιηδαπιοαυπι ἰρ56 ἰοϑίαίυγ ἴῃ Ογαιίοηθ ΧΠ]|. δὰ 

Αἰμϑηΐθηβθοβ. ῬΡτγοϊπαθ Παάθηϊ 5 {{ἰποτὶ 856. δοοίηχὶί, 5008 δἃὺ 
βριηϊπυάυ5, ἰδαυθ δαίδοία αϑίαίθ: ργοίθοι 8. δὶ δυιίθιη 56 η- 
ἀυπι τὶραπὶ Ῥαπυῦϊ, αὐὸ ἱγαϊθοίο, δάυβαυθ Βογυβϑίῆθηθιι οἱ 
Ηγρδηΐπι ρογνϑηϊί. Οὐδ ΡΌΓΓΟ Βυτϊηδηϊίαία Θχοθρίι5 δἰ: ἃ Βοτγ- 

β' θη ἰ8, ἰρβοπιθὶ συ] η Γ πᾶγγαὶ ἴῃ Οταϊΐοηθ Βογυβί Πθηϊοὰ, 

Οδἱ οἰίαμα. {ΠΠπ|86 αΓθΐ8. οἱ ογδπι πηι {πᾶ πὶ δ 5. ἰγαοί5 δοουΓαίο 
ἀοϑοῦγῖδιι, Ηδῦθθαὶ ἴῃ δηΐηο ρὸῦ βου μη ργοβοϊβοὶ δὰ (ἀθίϑ5, 
δίσυϊ ἰρ86 ἰθάοπιν ἰθϑίδίυγ: 56 υἱγυμ ϑογίῃα8 δαϊουῖ!, ἱποοπι- 
ρΡοτίαπη δϑί: δγδηὶ οϑῦίθ βογίῃδε νἱοῖπὶ Βογυβίμθη 8. ΘΟβα 

αἀϑιάυἱθ ἱπουγϑίοηϊθαβ ἰη οϑίαθαηῖ, Ηἰς νϑῦοὸ δΒοιηίηβ Παποίδιη 
πϊγατὶ 0011, αὐυἱ σοηίοθ5 ἰδοῦ ὶβϑ πηἃ8 ἱπουπη 8 ῬΘίθγθ δ 515 
[υϑτῖῖ. ποῆ πιογοδίυγδθ οἄυβα, πρῆυθ δὰ ἰοδάμ8 οἱ δη)ο πὶ 
απ 8 ρΡδοϊδοθπάδηι; 56 ἀυηίαχαί οἱ ΘΟΓῸΝῚ ΠΊΟΥΘ5. ἃἂ6 ἀἶβεῖ- 
Ρἰϊπδῖη οἱ βιυἀΐϊα σορηοβοογοί. Ἐχοθρίυβ δϑὶ δυίΐθη) Ὀθηΐθηθ ἃ 
αοιῖ5, ἰαπιοίϑὶ πα δὰ ἀγηγαίοθ, ἱπ|06}}}5 ἂἀὰ δ! ἰοοβο5, ΡᾺ- 
οαία5 δὰ ἱπαυϊο ϊϑϑίπηοβ Ρογνθηΐϊββοί. Αἰαῦθ υἱἱϊηδπὶ Θχίαγθηϊ 

{Π|8 αοιῖοα,, ᾳφυοὰ ΟΡ 5 πηην}5. δι θ5 ἴοι ΡὨΪ οί γαία. 

Μοτίυο δοπι απο, τοῦ υβα 6. ΠΙΘΙ ΟΥΘ ΠῚ πη δία πη ΟΠ νΘΓ- 
δἷΒ, δῖο ἴῃ ἀταθοίδιη γΓονογϑθὰβ 68: δὰ ργίπηο ΟἸ γιηρίδιη Δ 61} 

νοϊ! οαι8α, αὐοὰ πιο ἃηίθα ἴονὶ ΟἸγιρίδοο νονϑγαί. [θ] 
ογαιϊοπθαι Βαθυΐ δὰ ΕἸ Π565., αὐδ ΟἸγηρίοα ἰμϑογὶ δ᾽ ίαγ, αυδηὶ 

οραυϊάθηι ἰηίον οἰθσδη 5ϑιη85 Ὠίοπὶβ. ΟΥΑΙ ΙΟ 65 ΠΟΠΊΘΓΑΓΟ 50 00, 
[πἀθ οὐπὶ Βοιηδη) ργοἢοίβοὶ ἰπϑ.{Π88561, ἂἱ οοηγοηΐγοὶ Νογνδοι 

ὈΙΌΝΙΝ νι. ΧΧΧΠῚ 

οριϊλαπὶ Ῥτίποῖρθαι, αυοοιπ ογὰΐ δηί(αὰα ποοοβϑι(ααϊηθ οοη- 
ἱαποία5., ἰη ᾿ποῦθυιτῃ ποία: αυὸ ἰδοίαπι οί αἱ ρυ ΠΥ τΙ πᾷ 
ορροτίυηϊ αι ᾿αναηάδθ δίαπθ δυσοηᾶδο ραίταθ {ταβίγαί 5 51} 
10 ΠΙΠ1] οπὶπὶ οναὶ, αὐοὰ 1Π6 ἃ Νεγνὰ ἰπηρδίγαγθ πο ροββοί. 
ροαὰ δῆ ἰδοίιγαπὶ ΝΌΓνΘ ΘΟ 550 Τγαΐδηι5. ὈΓΟΥῚ ΒῸΡΡΙΟν . 
ΗΪῸ Θηΐϊ ποη ΠΟΥ ὈΘηονο  θης ἃ ΠΟ ΘΠ} ΘΟΙΡΙΘΧΙΒ 651: δάθο 
αἱ ἴῃ σοηβοϑϑαη νη ΪΟαΪ 88 ρ6 ΠΠῸΠῚ δατηϊογοὶ, οἱ δὰ δι 
ΟΠ ΟΥΒ5. ἤδθο αἴοοῦο βοϊογοὶ, φψεΐα ἰοῳιαγῖδ, ἰπαυϊδ, πδϑεῖο: 

ὑαρίογηι (6 απῖὸ ΟΝ Ἠϊπιι5 χαηι η16 ρϑιηι; ἀαθιπηδα πη 

ἃ ΡΗΠοβίγαίο γο πὶ οί, Κα βΡογΓΟ διηϊοι ἴα ΡγΙποῖρ᾽8. ποη δά 
φυδοβίαι. Ῥγορτίαμη θυ δι1ι5 θ8ὶ 1, ᾿ἰἰοϑὶ πᾶ χί πο Δ ΘΓ Δ Ί6 ΠῸ 
ΟΡΡΙΘ58115, ααοα ρᾶίοΓ οἱ πο 65 ΓΟ απ γαΐ : πἰ 1] Θηΐπ ΠΘ64116 

8101, πρα6 8:18 ἃ Τγαίδηο ὑπ] δη ρΟροβοὶ  : 5θα 46 ραἰγίὰ 
88 ἀαηπίαχαί 50}}1οἱ1ὰ8.,. αδη} οἱ δι} 1551 Π]8η}] δὲ ογηδ 1 851}}8Πὶ 

0586 ουρίοθαΐί, ἱππροίγαν!! οἱ ἃ Τγαίαπο υἱὐἱ οθμίαηι ϑοηδίογο 5 
500 τὰ ἰΘοἐ πη} Πα ΘΓ ΠῚ ΔΙ] ὍΘ ρ5ὶ ᾿ἰοθγοῖ; αἱ 80. 01. 10 

ἴῃ. ὕται, ΧΗΝ, οἱ ΧΙ... Πηροίταν! οἰϊαὰ αἱ οοηνθηίβ ΡΙΒἃο 
ΘΘΓΘΙῸΓ ἃ ΡΓΟσΟΠΒ. 05, απὸ νἱοίηδθ οἰν αἴθ. οἱ ορρὶἀᾶ οἱ 
γίοὶ γα οι οἷ αι οοηνοηϊγοηΐ, αἱ μα οᾶτο νιάθιΓ ἰὴ 

δδάθιηῃ θγαί. ΧΙ, ρ. 4905 οἱ ἰη θγαί. ΧΕΙ. Ρ. 816. Μαχίηιο 

ἰᾳπη6 οπμηΐαπη Ποιηΐππι [ἀν ΓΘ οοἰθγαίιβ οϑί Πῖο: ἤδη οἱ Βο- 
6 τορᾶϊι8 ἃ ΟΙαΓΙ βϑίμηθ ποι η15 ἰγοαυθηίο ἀθοϊαιηδνὶ 

50 δυαϊθηι αι ρ᾽αθθα, αἱ Ιρ856 ἰοβίαίαν ἴῃ Οναΐ. ΧΙΠ, οἱ 
ΟΠ 5. ἴθγο ἀγαθοῖδο δίαιιρ ᾿Αϑίαθ οἰ ν 165, 8515. δα δὰμπὶ ἰ6- 
σαι οηθὰ5 οἱ ποηοῦ οὶ ἀθογο ῖϊβ ΡΌΡΠ 66. ᾿ρϑὶ σγαίυ]αίδθ βυηί 

οὐ τραϊίαμη [ο]θθη, οαπιαιθ οἰνθη οἱ ϑ'ϑηδίογοπη ἃρυἃ 86 
δἀβοϊνγαηΐ, ααρηηδαπηοάμπι) ἴρ56. ἴῃ (ΟΥΙ πἰαοα οἱ ἴῃ Οταί. δὰ 
ΝΙοοιμηθάϊθηβο5 οἱ δὰ Αρϑιθηοβθ. ΡῬΓΌΒΘη865 ἀθογοίο ΡΠ] Ὸ 
οἱ ταί οϑϑγυηΐί, υἱαθ ἴῃ ραϊγίαιη τοάϊγ νϑ]οὶ τοραγαηί: 

ἰοὺ ΔΠΊΟΓΘ ρῥϑίταθ, ἰδηίοαιθ ἀρβι θεῖο ἤαργαρθαὶΐ Ὀϊο, υἱ 
ΡεϊηοΙ ρὶ8. ἀπο ἴα οἱ σγαι ϑη], αἱ (δι υ 1 αἰθι ΠΟ 155] ηο- 
Γατἢ Βομηηαπηι, αὐἱ δγαμὶ ἰῇ ὑγ06., υἱ ΟΡΘ5 δίᾳιι6 διοίογ (αἰ θ πη, 

ομηηΐα ἀθηΐαᾳυθ οἱ απἰ ροβίροημθγοί. [46 οὰπὶ Βιροὺ πᾶς ΓΒ 
θρ βίοι δα ΤΓαϊα ἢ 5 ΓΙ ρβ 5ϑθί, ἃ0 ΘΟΘῸ6 τοϑροηϑιιη) 8666- 
ρῖϑϑοί., αυὸ [δου] 85 γοἀθυπηάϊ οοποθάθραίυγ, ἴῃ ραίγίδιη ἰδ πάθη} 

ΓΘΥΘΙΒΙΒ 69. 

101 ουπὶ ΓΘ πὴ (ἈΠ ΓΘ ΠῚ ΠΠΔΘΉΟΡΘΓΘ ἱπΊΠ}} Π ἰ 1 ΓΟΡΘΙ 1536: 
ααΐρρο οὐ ἀϊυαϊαγηθαπι οἷ Θχ πὶ 86 Ἰοησπαυαη), ΡΙΘΡΙαῸ8 

ΒΟΓΨΟΓῸΠῚ δυυσογαηΐί, λο ΠΙθογίαιθπλ ἃϑυτρανογαηΐ; Π}0}}1 αυο- 

τ... Ό 



ΧΧΧΙΥΝ ὨΙΟΝΙΒ ΥΙΤΑ. 

ϑοα ἰἀπηθη ἰδ} 5 
ἰαπίυβα 8. Υἱγ, δἱ ἀθ ραίγία βιἃ ορίϊπηθ πιουϊία5, πο ΡΆΓΘΩ ἃ 
5.15. οἰν!θυ8 σταίίϑπι σϑίμ!. Οὐπὶ δηΐηὶ Ῥοτίϊουτη αυδηλα 8} ἰη 
Ρδιγα βιὰ ἤθγὶ βυδβίββοι, υἱ οἱ ρογοργίηϊβ οἱ ΡΓΟΘΟΠΒ.Π 5, αυὶ 
η΄ ὈΓΡ6πὶ ἰυγβἀϊοἰϊοηἶβ οαιβα νϑηϊθθαηΐ, οἰνίία ογπαίϊου δᾷ- 
Ρᾶγογοί, δίᾳιβ ἴῃ ἃ ορὰβ πηαθηδη ρϑοιηΐαθ νὶη ΘΌΓΠη Ρ86, ἰὰπηὶ 
διηΐϊοὶ οἷιβ ΡΟ οἰ οββθηΐ, ἴῃ μυΐϊὰβ ορογὶβ δοαϊοαίϊοπριη οο- 
δοίυ8 δϑί ἰδθθγηδπὶ αυδηη ἀλη) δογαγίδιη ἀθπιο τὶ. Ηΐης οοοδ- 
βΒί0η86 ἃιγθρία δὶ απηηϊδίογθϑ οἰὰβ ὑγθθπὶ ΔῸ {Π|Π0 ἀδαϑίγαϊ οὔ πηὶ- 
ηδιϊ βυηΐ : συμ] 6 ΡΒ ἰᾶπι ρογίβοίυπι Βεὶρ. δἀϑιρπαγοὶ Ὀΐο, 
ΕυπιΟ]Ρὰ8. δὲ Αγομίρρὰβ ῥΒΙΟβορῆι5. τγϑϑιογαπὶ οἱ ΡΙΪηΐο ΡΙῸ- 
ΘΟΏΒ.Π 106}108 οὈἰυ)θγαπὶ: αυΐθι5 Πίοποπι ἱπβίπιαϊαθαηΐ, αιοὰ 
Π0η ΓΘΟΙΘ δα 6χ υἱ!Πἰδι6 Βοἰρ. ἰὰ ορὺβ ἰθοϊββοί, οἱ αυοὰ ἰπ 
ΘΟἀθπὴ ΟΡΘΓΘ βίαίυδπη Ῥτίποὶρὶβ, οἱ οδάδνογα ὑχουὶβ δὸ ΠΙὶὶ 
Ροβυΐϊδβθὶ. ὕηι ΡΙηΐ5 βυρον μος ροβίγθμηο δοουβαίίοηὶβ οᾶ- 
Ρὶι6 Τγαϊδηυπι Θοηβυ] υἶβθοὶ ; τοβογίρϑὶὶ Τγαϊδηυβ, αυδθβίϊοη θη 
τηδί Θοἰαι 5 ἴῃ οἰ αϑηηοαϊ ποροίϊο δ πιο πᾷδπι πο 6586; ἰα Θ6ηἰΠ| 
ἃ ἰΘΙΠΡΟΓΕΠῚ Β0ΟΓῸΠῚ τηοαθϑίϊα ΔΌΠΟΥΓογθ. ἘΕχίαϊ οἰϊδιηηυμη 
ἘρΡ βίο!) ΡΙΪπὶϊ δὰ Τγαϊαπυηι, οὐ Γοϑουρίο ίνὶ Τγαϊδηϊ: 
αυοα οογίθ τηϊΓὰ ΠῚ Θὲ ποη δηἰπιδάνογιϊ5ςο Οδβδυθοηυπι, ῬΓδ6- 
56 Γ πὶ οὐυπὶ οἱ ἴῃ Πίοηΐς οταϊϊοηθϑ οἱ ἴῃ Ρ]ϊηϊὶ Ἐρίβίο!αβ ποίδἃς 
ΘΟΠϑΟΓΙρβογί. 6 ἢδο φαϊαπηηΐα ῥϑ55Πὶ ἰοαυϊίυγ Ὠῖο ἴῃ ΟτΓᾶ- 
ἰοπῖθυ5 ΧΙ,. οἱ βϑαιδηί θυ. 

ϑοὰ οἱ δ᾽ίαυδηίο ροβὶ, οὐπὶ ΡΘηυΓΙἃ δΔηποηδ6 ὑτ5 Ρτὺ- 
5θηϑι πὶ ἸΆΘΟΓΑΓΘί, ΘΡΑΓΒΌΒαΙΘ 56ΓΠΟ θϑϑοί ἴῃ νυ σιι5 ΠΙΟΠΘ ΠῚ 
Βογγθᾶ οδοϊαογα, αἱ ἔγυπηθηίαπη οδγία5 νοηάογοί, ρορυΪδΓ68 
ἴαγογα οοηοίίαιἱ ἴῃ ἃθᾶθβ οἰιὰμ5 ἰγγαθγαηί πὶ βαχὶς οἱ ἴοι θ.8, 

Ὁ) 110. Χ. Ἐρίδβι. 85, αὶ Πίο Ηἰϊς ΟΠ γυβοβίομηβ γοσδῖιν Πῖο ὅθε- 
οφεΐαπιδ, ἃ ὈϑΙΓΟΠΟ δι0 Οὐνεοοῖο Νόγυα. Μιὰδ ΗΠ|ς ποίη πὴ Οδιδηδεοὶ, 
4υΐ τοοία Πίοηθηη Ργαβθηβθηι ἱπι 6} } χ᾽: ἤδη ΡΙΪηΙΙ ΕΡρ᾿ βίο πὶ 84 Βπης 
Ὀιοηθηι ρμοτιΐηθγε ἰᾶπὶ ἀπ πὶ οβιεπάδγαι Υ αἰθβίτβ δὰ Εχοθγρία Ρεῖγθβο. 
Ρ. 80, δὶ ρ]ογᾶαιιθ δαἀθπὶ, αυδθ ἢΐο ἀθ ἱπίανία οἷνὶ πη τυ ΒΘΒ[ 0 πὶ 
ογρα Ὀίοηθπι ἰγαὰϊὲ, ποίαν. Ετγαὶ ἰσίτυγ Ἰοηβὶι5 ἢὁ δουρὶ, Πῖίϑι, 
ΡΠΙΠ08. ο. 14, Ρ. 383, υδὶ Ὀίοπεπι Βα ηο Ργυβαθαπι, οὐΐπι8 Οτγαιὶοι 68 51:- 
ρουϑυηὶ, ἀἰνθγϑαιη ἴδοϊς δῷ 110 Πίοπο Οοοσοοίδηο ἀριὰ ΡΙΪπ πὶ Τη6πι|0- 
ΓΑΙΟ: πλοῖο οἰΐαπὶ ΕΑ το ἴῃ ἀΐνοτθα δϑὶϊτς ἃ ΤΙΠδπιοπίῖο δἰ ἐἰβαιι8 
Υἱγὶ8 ἀοοιΐβ, ψαὶ 608 ἀἰβιϊυσιιθηοβ 6886 οδηβιιδιηί. Βυκμανν. Υ. ἴη- ἴγα Ὁ. ΧΧΧΥΠ οχίγ. 

ὩΙΟΝΙΝ ΥἹΤ1 Δ, ΧΧΧΥ 

ΡῬΑΓΠΠΊαΙ6 ΔΌΓαΪ αὐΐη ὑπὰ οὐπὶ οοηΐυρα οἱ ᾿ἰΠθογὶς ἱποθηογοίυγ: 
ἄθ ᾳὺὸ αυοτίίατ σταν θοῦ ἴῃ Οταί. ΧΕΙ. 

ἴΪη ἈΘρυθ θα δυίθπι ἰἰἃ 856 σιϑϑϑὶί, αἱ π}}} Ἰδυϊβ οἱ ρ]ογίδθ 
θα 188 ἰδοογϑί : βου Θηΐπὶ ραίγίαθ οομηπηοα πη ργδθ οι] 5 Πᾶ- 
θοῦϑι: δἰογυμη δαίΐθηη βογίαθ [ἀνθθαὶ αυδη) πηᾶχίπηθ. [1ἰΔη 86 
5 415. ἰη ϑϑηδίι δυοίογ ἔα ΐββθὶ δ] ουΐι8 βθηἰθηί8 6, αυϑηη ἰρ86 
ὁ Βθρ. ἴΌὌγθ οχἰβιϊπηαθαί. ῬΓΙ πη Βοπηΐηθηι ἰδυδαθαί, υἱᾳὰθ οἱ 
πο Οἰϊαπ οΟΙημἰ ἰογθίαγ, βϑυδάθραί. Ουποία ϑηϊηὶ Ρ6Γ δ]ῖος 
ΒΟΤΙ, 48 ΠῚ Ρ6Γ 56ῃηθί ρϑ πηι, πηΔ] αὶ, ηἰβὶ Τοσίθ οὰπὶ δἰ αβτηοαὶ 
[68 Θδϑϑϑί, αυἂὰθ ΠΟῚ πἰἶθὶ Ῥ6Γ ᾿ρϑθμη ροββϑί ρουῆοὶ. αἱ ἰδϑίδίυγ 
ἰη ταί. ΧΙ,. 

Ουοά δὰ ΡΒΠΟΒοΟρΡΒΐληι δαϊποὶ, ϑοογαίίσαπι πηαχίπηθ ἢ ϊ- 
᾿ΟΒΟΡῃᾶπάϊ βϑηὺβ δἀδηηανὶι ; δ ογθῦτο ἀΐοογα βοϊθθαί, αἱ οἷδὶ 
0566 5818. ΘΟΠαἰπηθηΐο ἰπϑιυ δὶ βυηΐ, ἰΐαὰ οτδίϊοηθπι αυδθ 50- 
ΟΓΔΙΪοΟ 8816 86 ἰθροῦθ ἀθϑιϊ αἰ 51, ἱποοηᾷιίδηη 6556. Ἐχ 90- 
ογϑίοἷβ δαίθηη Ῥγϑθοῖριθ Χοηορἢοηίθηι βυβροχὶΐ, ουΐὰ5 βυᾶνια- 
ἰθη] οἱ ηδίϊ νη αυϑηγάϑηι 5ἰ μη ρ] οἰ αἰθη ἴῃ ἀϊοοπᾶο δοϑηγυϊδίυβ 
651, Θἰυβαιθ ἰΌγοβ ἡυμηαυδηη ἀθ τηϑηΐθὰβ ἄθροηθηᾶοβ 6586 
βοιηΐπὶ Ἀθμρ. βογθηϊ οἱ δὰ οἱοαχιθηίίβ8 β]ογίδπι δά βρίγδηί 
βυδάοί πη Οτγαὶ. ΧΆ]. ἨΗδθυϊ! δυΐοπι ἀἰβοῖραϊοβ οἱ βϑοίαίογος 
8} ΡΙ ΓΙ 08, α05 ρΑΓἰϊΪπῚ ΘΧΘΙΏΡΙΟ 50, Ρῥϑγιΐπ] βϑγπιοηΐθαβ 
δὰ ΡΒΠΟΘΟΡ δηλ ἱποϊίαν!ι. 8564 οπιηϊαπὶ Ἰοηρθ δϑ  θθ γί πιὰ 5 
ας Εανογη5 Αὐϑ᾽ίθηβὶβ, ααἱ ΠΟ ΠΘ ΠῚ ΘΘΠΡΟΥ πιδρ βίγαμ γο- 
(ΓΘ 801{|8 δγαΐ, αἱ διοίογ θϑὶ ῬΕΙ]οβίγαίιβ ἢ. Ησηο ἰρίίυγ 
ἰπ|6 1911 Πΐο ἴῃ Οτγαὶ. Οογιπιῃίδοα [αυ86 ποη δαὶ Π]οηΐ8] Ρ. 462. 
ΘΠ δἰΐ 856 πηι} 05. ΠΟ τγᾷθοοβ 50  0πΠ|., 56 οἰΐᾷπὶ ΒΑΓΡΆΓΟς θὸ 
Δάἀυχί886., αἱ βθουπὶ ὑηᾶ ΡΒ ΟΒΟΡΒδγθηίυγ: οἱ ἀγαθοῖς αὐϊάθῃιη 
οβἰθηἀἶ586. αὐυδηίμηι ροββϑὶ ἰηβίϊαἱο δίαιιθ ἀοοίγίπα,, αἱ αυΐβ 
ὕτᾶθοιβ 6556 νἱ ἀθαίυγ, αἱ ἰδπηθη οὐ ηπι5 ΠΟη θϑβοί οχ ατγδο- 
οἷα : Βοπιδηῖϊβ νΟΓΟ, 608 αυἱ ἀϊσηϊαίο δχοθι]αηΐ, ἀοοίγ τη 
ἀρ δι1 ροβίρομθγθ ἤθη ὁρογίογο: (δἰ νοῦο, ποηλίπϑιη Βδγ- 

5) θὁυὶ ἰαπηθη ἰγδάϊί δὰπὶ Ὀίοηθπὶ ααἰάθηι διά ν 586, νϑγιπὶ δὉ 
60 ἰδηϊαπὶ ἀἰβίαγο, αὐυδηίυμη 185 απ παπαῦδη δυαάϊνϑϑεί, Μιὰ. [{Ὁ. 
ἰ, ἀθ Υἱιβ ϑορὶι. ἢ. 8, υδὶ νἱίδπι οἷιιβ ἀθβογὶῖι, οἱ αι ἀθ μος 
ανονυΐηο Π|ὸ ποίαν! ΟἸδατίαβ. ΒΌΒΜΑΝΝ. ὃὲ6 Εδνογίηο νυ, !. ἴἉ,. 
Μαᾶττοβ Ὀίββουί, ἀθ Βανουϊηὶ Αὐο  δίθηβὶβ νἱΐα, βία 18, ΒΟΥ 15, Τυδϊθοι 
δὰ πο, 1853. 

Τ᾽ 



ΧΧΧΥῚΙ Ὅ1τΝ ΓΑ, 

ὈᾶΓΟΓυ ΠῚ ΔηΪΠΊπὶ ἀοβροηάοτο ἄθθογο, αὐᾶϑὶ δὰ ἀοοίγί πη ΟὙ86- 
σΟΓυμ δάβρίγαγα ΠΟ ρΟΒβ6ί. 

Καγϑβογαβ δὰ ΡῃἢΠοϑίγαιὶ 11. ὅορἢ. Ρ. 172 564ᾳ.: Πῖο Ργυβδο 
δα ΟΙνγπραπι 68ὶ παίυ5 (οοηΐ. Οὐ, 40, 41), Ῥαβίογαίθ ραίγο, 
Μαρίβίγοβ ποῦ πονίηβ. Ὑἱγ ἰανοπὶβ ἀρυὰ ρορυϊαγοβ ἀθρὶὶ 
(θτ. 40, Ρ. 519, 523), (ἰυγτθυ!οηΐο δαίΐίθπι ἱπιροία ρ! οὈ]5 ἰμἀθ οο- 
ἄθγα δοδοίιῃβ οϑὶ (10.} Τη γι ουθ8. δηΐπὶ ἰθηιροῦ 5. οτγδίϊο- 
ΠΘηῚ ἰδυαἀαίδιη ἃ Ὀῖοπο αυοὰ Ναϊθϑὶὰβ ραίαί 
(Εἰηθηάαί. 10. 3, 1, Ρ. 47) ποῖὶϊ ογθάθγο, [Ιἢ Αδογρίο ἀϊιυ 5 
ἹΠΟΓΔθαΙΟΓ, 60 ἶρ80 ἃπηο, ἄυὸ Ν᾽ οεραβίαηυς ἰὉΪ [απ ἀηγθηία 
᾿ΠΠΡΟΥΙ δ ἰθοὶς ; ἤΠογοθαὶ οἷὰ στγαϊϊα, αὐοὰ ποὴ ΟΧ 118. οοη- 
ΟἰαΒο πὶ, αὐδο ΡΠ ΟΒίγαί 5 παγγὰϊ ἀθ ιυιΐὰβ ἰπηρογαίοσὶβ ἀο - 
θογαίοπθ απ ΑΡοΙ]οηΐο,, θίοηο οἱ ἘΌΡηγαιθ ΒΌΡΟΥ οριϊπηᾶ τεὶ- 
Ρυθ!οαθ ἰοσὴᾶ (Υ. 52, 2314 5664.}); πᾶηο Θηΐπὶ ῥ]δΠ6 
Ποίδιη 6856 δὰ Ποτγοάοιϊ [οτίαβ86 θχθηρὶυπὶ 3, 80 566.,) ΓΘ5 ἰρβὰ 
ἀοςοὶ, ϑαπιαὰθ πιοῦῖίο οχρίοϑις 1. Οαβαυθοπαβ ποί. δὰ ϑαοίοη, 

ΒΟΓΙΡίΔ ΠῚ 6586, 

νεβραβίδη, ὁ. 7, πος ἀοθοῦαὶ ΡΗΙΠοβίγαίο πάθη. Πάθογο ϑοῃοε]!. 
Ηἰβί. {|,. 5. ν. Ῥῖο; 868 οχ θο, αυοὰ ἰάθη οομηπιοηογαί ἀθ 
[ϑίηῆθπθ, ίοπὶβ ἀἰδοίραϊο οἱ ἀπῖοο, Υ. Α. δ, 88, 398. ᾧ(οη- 
βυοίαἀϊπθ υἱοθαίαγ ΑΡρο οηἱ Τ᾽ αΠΘη58, ααθ ποη οἀδιιο Πη0- 
πηΐη6 (τ. 81, 347.) Θχίο ] Ια ϊθ8. Δ υρογαθαὶ ἰαϊη Αροἱϊ- 
Ιοηϊα5. Πίοπθπι, αὐοά ηἰπηΐπη δια άθγοί ογαϊοηΐβ ρἰϑιηθη 5, Υ. 
Α. ὅ, 40, ορίϑι. Αροὶ!, 9θΘ. Ιάδίιν βᾶπὸ τῃθίογ θὰ ΠῚ 60 ἰΘΠΊΡΟΓΘ 
βοίδιη, τϑρυδϊαία ΡΠ] ΟΒορἷα, Θχοο  ἶθ86., αὐΐη οἰΐαμη οοηίτα 
ἢ ΟΒΟΡ πὶ 10 6}}}8 ϑγποβὶο Θορ 8 ἀἰβρυϊανί. δου οϑηΐιῃ 
6. Ρ. 37, Ὁ: ὅ τε κατὰ τῶν φιλοσόφων αὐτῷ λόγος ἐσπουδᾶά- 
σϑη σφόδρα ἀπεικονισμένος (86 Γ. ἀπή) γκωνισμένος) καὶ οὐδὲν 
σχῆμα ὀκνήσας. καὶ ὁ πρὸς "Μουσώνιον ἕ ἕτερος τοιοῦτος. ϑ0- 
ΡΒ βιϊοὶ ΓΘῸΠΊΘηΙΙ οϑί ἀϊββε τίαϊϊο ὑπὲρ τοῦ Ἴλιον μὴ ἁλῶναι, 
Ρο γίοσ Μέμνων. τὰ Τέμπη (ϑγη68. ίῖο 89. 6), ψιττακοῦ 
ἔπαινος ἃ ῬΗΙΟοϑίτ. οἰἰαίυ5, ὃ τοῦ κώνωπος ἔπαινος (ϑγηθ58. ἢ1ο 
9, 6.)..Ὑ οι δηΐ 500 ἱπιροῦῖο Ἀοιηδθ γίνοθαί, οἰΐαπὶ ἰηο ἃ 
ΡΠ ΟΒορΡΐα, 581 ἤάθας ϑιυποϑίο, δἰϊθηυβ. Ουδηάο δὐυΐθδη οἱ 
αὐᾶγο δὰ {Π||5 βἰυἀϊαπι), 5οΡ ἢ ϊβιίοα οπιῖββα, 86 δοηίαϊογι!, ΟΧχ 
μὰ ἀμ. ηἶδὶ εἰρωνεύεται., ᾿ἴαιοτο νἱἀοίυγ. Οοηΐ, Οτ. 18, 
Ρ. 322. ἀὐοὸ τοϑρίοἱὶ Ββαυὰ ἀυθὶ ϑιγηδβίιβ ῥ. 86. ἃ, ὁ δὲ Δίων 

πε Νὴ γι, ἌΛΑΥΙΙ 

ἐξ ἂγ νώμονος σοφιστοῦ φιλόσοφος ἀπετελέσϑη, τύχῃ δὲ μᾶλ- 
ον ἢ γνώμῃ χρησάμενος τὴν τύχην αὐτὸς διηγήσατο. Δία 
Δ ααδηο ἱπγὰ : διό μοι δοκεῖ καλῶς ἔχειν ἐπιγράφειν ἅπασι 
τοῖς Δίωνος λόγοις, ὅτι πρὸ τῆς φυγῆς ἢ μετὰ τὴν φυγην, οὐχ 
οἷς ἐμφαίνεται μόνοις ἡ φυγὴ; καϑαάπερ ἐπέγραψαν ἤδη 
τινὲς. ἀλλ᾽ ἁπαξάπασιν, οὕτω γὰρ εἴημεν ἂν τοῦς τε φιλοσό- 
φους καὶ τοὺς αὐτὸ τοῦτο σοφιστικοὺς λόγους διειληφότες 
ἑκατέρους χωρὶς κ. τ. Δ. Ηδος ἴπρὰ, ουΐὰ5 βδορίβϑίμηθ [δοὶ 
θη! οη θη, θᾶ Παθυϊ. οαυβαπι αυοά νἱγὶ ουϊυβάδη) οἰ ΑΓ 55: ΠηΪ. 
αι Ποιη ἶᾶηο ϑυβρθοίιβ ογαΐ, ρυϊαθαίυγ. διηΐοῦβ. Νοη ἀϊοῖί 
ψιΐϑ {16 {ἀπ γῖ, Τὰ ἰδηίιμη παιγαΐ, δαρ 5. ἃὉ ἱπιρογαίοτ ἀδπηπᾶ- 
ἰᾳπἢ 6586, αὐυοα (ΔΗ Π ΓΙ (Θ᾽ ν᾽ νϑγοὶ οὰπὶ ρῥτϊποῖρίθ5 νἱγὶβ. ἀρυᾶ 
θοΠ ἢ ἃ Πα ἴῃ βυβρίοϊοπθη) δα ἀποιἰῖ5. Απλϊοαπι αἰΐι5 6ϑὲ 866 Γ- 
ΓΙ Π}8. ΟΥδ [Ὁ 18 ἴῃ ΟΠ Ια ητι} 50 Γρ 15. (δου, ΟΥ, 45, Ρ. 518), 
συδΓαμη ΠΡΓΙἢ15. ἰδοίυγα ἀοϊοηἀϑ. Απίθασδηι ἴῃ Θχ πὶ. ἢ. 6. 
υἱγὰ Βοιηδηΐ Πρ ΟΓΙΪ ἤπθ5 αοϊγαί, δα 1556 56 [θα] αἰ οΓΔΟΌ] τὴ 
ἈΡΟΙΠ ηἶβ ΘΙ ρῃϊοὶ, ἤσης ϑυδδῖ886. αἱ δα υἱ{ἰπ|85 σϑηίθϑ ρ6η6- 
ἰγαγοί. ϑθγίο 8ῃ ἰοοδηβ ᾶθο ἀἰοδί, ἄθοογπογο πο] ϊη]. [ΟΠ ρδπι 
ἐογί6 Ῥδγοοτ  παιϊοπθηὶ ἰηδίϊ!, εὐθὺ τοῦ Ἴστρου καὶ τῆς ΤΕ 
τῶν χώρας. γα! θ Βοβρ ον θχοθρίαβ οϑὶ ἃ Οαταθοὶβ ΒοΥγ- 
δ ἢ 6 η15. 86 6001158. (Οτγ. 86). Ροβί δοιῃηρ! αὐ ατη ΔηΠοΓαμπ ΘΧ ΠῚ, 
πὶ ΠΟΠ Δ Π5 ἰη ογθιηΐα8 θϑϑοί, τϑᾶϊ!! Βοπιαπι, δᾷ ρϑίγο- 
ΠὰΠ ϑυυπη ΝΥΝῚ, ἃ 400 ΟἰΪΔ ΠῚ ἃσΠΟΠΊΘη ἰγαχὶΐ Οοοσοοίδηϊ, 
864 αἰ! Π5. ΠΠῸ ἰδοθθαΐ ταν ποτ. οοτγορίαβ, πραὰθ ροίυϊί 
ἈΠ} 11 551Π}|1} ΝΟΥ͂Ν Θ αἱϊ στα α δα σοιηπιοᾶδ ρορυϊαγαπ. Νοῦν 
θοίαποίο ΠΟῚ ΠΉΪΠ5 ΘΠ ΟΠ ΘΧρογίι5. οϑί Τταϊδηιπι, αἱ ἃ 
θίοηθ οχογϑίῃβ Ῥγυβδηΐϊβ οοηροϑϑὶὶ αἱ οοηνθηίαβ ἂρ 608 
ἈΘΟΓΘΉ ΟΣ, οἱ νϑοι 8} 1ὰ πηαίογὶβ ΒΙ Πγηΐδθ [Ὁὲ δα 5 γα γθη Γ, 
πΠροηοη υἱ ΘΘηϊατη 5Θηδίογο 5. Βυρτὰ ᾿ΘΘ  ἰ ΠηΠἢ ΠῸΠΊΘΓΙΠΊ ΘΟ] ΙΘῸΓΘ 
ΠΠ|5 Ἰίοογοὶ (θγ. 45, 513.).. Μοχ ἴρβα ἰῇ ραίγίδιη γϑᾶϊ, ἃθρτα 
Ροτιηοίο, υἱ 56 ἀϊπηογοῖ, ἱπηρογαίογα, 86 πθ ἰππΠῚ αὐ 6ΠῚ 
[ΘΠ 811 οὈ γθοίαίϊο (οοη. Οτ. 40, 488. ΡΙΤΩΪ οἱ Ὑγαίδηϊ ορίβί. 10, 
δό, 86. ἀ6 οδἰυϊμηηΐα Εππιοὶρὶ οἱ Ασομῖρρὶ ποὶο δάμίθογο, αυο- 
Πἰδ μη ἰθῸΓ 10 δὉ Ηο]άϊο ᾿ἀοηοὶβ ἃΓΒ ᾧπΊ6 η{15 βου! ρίουὶ ΠΤ οα- 
ἰὰ5. 651). Τὰ Πῖο δἀοοίυς δϑεί βυο᾽ αυοαὺθ ΘΧΟΠΊρΙο, ὅτι πᾶσι 
τοῖς φιλοσόφοις χαλεπὸς ἐν τῇ πατρίδι ὃ βίος (οοηΐ. Ε. 1,ὰ0. 4, 
24.) πθο αἀἴὰ Παρβὶὶ ἀρυὰ υγθδηοϑ ΠΠ|058 μικροπολίτας. Τοπιρυ8, 
υυα ἀοτηΐ ρογορὶ!, οχ Ογυ, 48. Ρ. 880. ἀοῇηϊγὶ ροίθβί, τηϑιηἱηϊῇ 
ἢ,.1, Νάγθηὶ ῥτδοίθοι! , ααθηὶ Δ ἃ. 99 --- 102 Βιιμγηΐϊδη το χὶβ86 



ΧΧΧΥΤΙΙ ΠΙΟΝΙΕΙΝΎΥ.ΙΊἊΑ, 

᾿ ω " ᾿ ν" ] 

σοηϑίαί, ἰη τ, 49. Ρ. 540. Ὀτονὶίθπι ἐπεδημίας Ὀχουζαίὶ οὐ]α- 
Βοπηδπὶ δθϊθη8 Πιοάογυμ 

Πιΐαθη., 40] οΟἰἐπη ὈΟΠδΓαμ ΓΙ Π τη βίο ΘΓ, βοηδίυϊ Ργυ-Ὶ 

ἰυπὶ 510] πηδρὶϑιγαίαπ τορυάϊδη8. 

φᾶηο δαβογὶρίυμι το! ααἱϊ. ΠΙΙῈ ἀθηλιπὶ ἰηνθηΐ (ἢ δαίγυπι ςυὶς 
αἀἰσπυμη νἰγίυ 18. 

πῆς ἀοροταϊίπη, Βανοτίηπη ἀἰβοϊρυϊυπῦ ΠΑΡ, 

ἤσης βρϑοίαὶ ἰπ Οτγ. 47, Ρ. 529. 
Ρ. 400. Κανογίηυβ Πίοπθπιὶ πηᾶρβίγυ πη δασπη ΔΡΡΟΙΪί. 

[ΪΠῈ5 ὕν, 12. 3. .»ἱνἡ ἐπιδείξεις 
9. σᾶυθα αὐᾶπὶ δαπηοηί ἰοηΐ8, 

αυοηιθ 

Ιαθάθγθηϊγ, δυθμη 6586 {ἢ ουροῦθη!. ἘοιηδπΠι 

ἴυ9 οἷ... σοηϑίαδι. 

μελέτας ποηπυ!α ΡἈΠΟβορμα βογίρϑὶὶ, ἰαυδαία ϑυϊάδο 5. ν. 
Δίων. 

ΕἸηρογῖαβ ἀθ οχὶ!ο ΠΙοπὶβ (Βεαηβνίρδο 1840,}.5---7): Αἰνοχ ἃ 
οι ἴαπὶ ἱπηρογίαπι οἱ πη} 18 νἱγὶβ ἀοοίτί πὰ οἱ ἰησθηΐο θογορὶΐβ 
οἱ διοηὶ ποχίυπι [μἰ|. 

Οἱρὶβ οὐϊο. 

Ιοϑορῃΐδιη ἀοίθοϊ!, αὐυδῖ ἰάθη δηΐθα αὐυδᾶάδπι) οΓαίΐοηΘ πυης ἀ6- 

Ρογάϊία νϑῃθιηθηί 5 ἰπβϑοίαί 5. ογαί ᾽). 
υδρτορίον δηιϊααϊ8β ἴμογθ, αἱ Θχ !ο δογρία ἷμβ ὈΓα- 

γίδιην αἰ νι ἀογοηῖ; ααοὰ ποθῖ8 ἰτηϊαηά πὶ [ογοί, οἱ ποᾶο, αὺ0 

αυδοαὰθ ἰθιρογο οαΐία οϑϑοϑηΐ, 8815 οοηβίαγοί. 
Ιδῆὶ Ῥτίπιμη αὐδογοηάπμ δϑί ηυδηᾶο τγοϊοσαίι5 δἱΐ ; αυ0 

νη πηοηΒ γα : ᾿ρϑῖυ5. αὐἰάδηι ἰοσῸ5, 0 6πὶ ἰηίοσταπ) ἢυϊὰ Ρᾶ- 
σἰηδθ 50] 6 οἱ ; ηδὴ βίηρουϊα νδθὰ αἰ  οης 5 Ἔχαπιπδηᾶα θγδηι ἢ). 

1) Υἱά. ϑ'υηβοϑὶὶ Ὑίϊδπὶ Ὀιοη 8 δῆ οἶδα, Ὀιοη 5 οαϊὶ. Ρ. 15 εἰ ἃ 
ρΡ. 17. οἱ Καγβ. μι] υδίγ. Ὗ, 8. ρὑ. 173. 

2) θίου, Τὶ 1]. Ρ. 418 Βεῖδκ. ὅτε φεύγειν συνέβη μὲ φιλίας β 
ἕνεκεν λεγομένης ἀνδρὸς οὐ πονηροῦ, τῶν δὲ τότε εὐδαιμόνων 

Ουο οἰ άϊο οὺπὶ οοἰυουῦῖ Τγαϊδπὰβ πᾶτγὰ- ! 
ἴ0Γ οἱ ἃ Ῥῃϊιοβίγαίο, οἱ ἴρβ ίο ἰθοιίϊβ 5'βηϊῆοαὶ (4δ, 513).} 
ΡΙαΙΑγ ἢ ἃπηΐθβ Γαΐ, αυΐ οἰΐαιη Εἰ θγαπι ΠΟΠΊΪΠ6 οἱὰβ ἰηβουῖρβι!, ἢ 

βἰαυϊάθηι ἢ 

Αρυὰ Ρῃϊοβιγαίατη αὐοαὰῚ 
ἤγο- 

αυθηίογ ἀϊθρυίαθαί Ἀοπιαθ ΡΟ] ΪοΘ., ροβίυ!δη  θ5 δηλοῖ (οοηΐ, ἢ 
οβίθηίδιϊο- ἢ 

ἰάαιθ. ἰᾷπὶ 5οῖἰθ ἱπϑι υΐ., αἰ} 
Ρίατίηδθ οἰν θ5 ἰδηϊαπὶ ἀρογαὶ υἱ ἰησθηθα Ὀιοηΐ8. ογαίϊϊοπο 

ΓΟΥΘΥΘΙ8 ἡ 
αυδιηάϊα ἰδὲ [ἀοτῖ, αὐυδηάο οὈίοτ , πθβοϊ πη, ποθ δὶ πιοῦ- ἢ 

Ργδϑίου βορῃϊβιίοα ορυβουϊα οἱ οοἰορίηία ἢ 

Νπι οἷ ἀθογθίο γεϊθραίιιθ οϑί. 6! 
αιὺ οᾶδα β᾽ογίαγὶ οοηϑαθνῖ!, ἰδ θη) αδοῦθη8 6 ρῬϑββί πὶ ργίη- 

᾿οά θη δυίθπι Θχὶ ἷο, αἱ 'ρ86 αἰῆγιηδί, υἱίαθ οἷυβ ἢ 
Γαι Π65 ΡΓΟΓΒὰ5. Πηπίαίαθ δυηϊ ; Δ ογδίογὶ ἃ ϑηΐπὶ τί δα ρῆϊ- 

ὩΤΙΟΝΙῚΒ ΥΙΤᾺΑ,. ΧΧΧΙ͂Χ 

Εχ  βιἱπα δία [ἀγα υὶ ἔθου αἱ νῖγο αυοάδη) ποη ῬΓᾶνΟ., ουἱϊ οὐ 
ὑθα 15 ααϊθυπάδπι ΠΟΠλΪΠἰθὰ8. οἱ ἰὰπο ἀοιηϊηδηι ας ΘΘΠΘΓ5 Π6- 
ἐρβεϊ 0 ἰηἰογοοάθθαί, ϑϑᾶ αυὶ οδπὶ ἱρβϑιὴ οϑιιβϑᾶπηὶ ἰηϊογιίας 
ΒΑ θα", ῬΓΟΡΙΘΓ πὶ τη} 11 ογία δι οἰὰβ ργαθαϊοδθδηΐί, Ἰρίίυγ 
ἐχρογὰηἀὰπη 6δί αὐϊηδηὶ ἰβι18 νϑγθὶβ Ποηἶβ ρδίγοηιβ βἰσηί- 
ΠοοίυΓ, 

Ας ῥγίμηο αυϊάοπι ἀθ Ιυηο Βυβίϊοο οορί νοὶ! χα ϊβρίδπι, 
γι ααοαὰ Ῥαοίὶ ΤἬγαβθαθ οἱ Ηβὶνιἀϊὶ Ῥυίϑοὶ Ἰδᾷθ5 δάϊαϊ ἃ. 94. 
Ρ. Οἢ. ἀδπιπδίιβ δϑί. Νᾷδπηι Πυΐϊὰβ οὐ πηϊπὶς οοοδβίοπμο Ποηϊα- 
115 ῬΒΠΟΒΟΡΠΟ8. ΟΠηη65 ὕγ8θ6 Τα] δα συ θιηον ), Οἴθι πο- 
πη ἰη 6 }}9]. Νϑαὰθ θηΐπὶ Βοπηὰ ᾿οᾶο [4] δα βυθιηοίιαβ δϑί 
ἢ]ο0., αἱ ποχ ἀθηγοηβίγ  ὰΓ; Πποαὰ6 ογαὶ αποά ἰοίϊος ΒΊΟΥ Γ6- 
θΓ ἀθ δαί! ο οπληΐαπι ΡὮ ΟΡ Βογὰμ οοϊημημηΐὶ. ---τ Απ ΘΑ νι5 
ὑοσσοίδηυ οἱ Πίοηΐὶβ ρδίγοπιβ οἱ οδιιββα [αϊΐ δαὶ Ηδθοι 
᾿υα αἰϊαυϊὰ 6 ποπιὶηὶβ ραγὶαίθ ργαθϑιϊϊ, Ναπ ᾳυοᾶ οχἰΞἰἰπηδηΐ 
ἃ Νοῦν Οοοοοίδηὶ Ποπηθη δοοθρίββ ΠΙοηθη), ἰάοηθο ἃΥσυτηΘηΐο 
ἰοοογὶ ἤθαυΐϊ. Αἱ ϑαϊνίυβ Οοσοοίδηυβ αὰο ΟἸΠΒΟΗΪ8 Πηρογᾶ- 
018, Ῥδίγαϊ δΐ, αἴθ παίϑ! θη οο θυγανὶ!, δὰ πιογίθιη δάἀδοίυς 
ἐ5|5). Τίδαθ ν. τότε εὐδαίμονες δανογβδηίυγ, αυ86 Ποη ΡΟο5- 
πὶ ΠΟῚ ΓΘίουτὶ δα σης ΕἸανίαθ Ππηρϑγαίοσθβ. Νφὸ ἃ ΘΓ ΠῚ 
646 [ἃ 510] (θη ρ γανὶ! Ποπ ἰαηι8, αἱ 40 τογοοδγθιηὰβ Π]ο- 
5. γ γθἃ ἤθη ΠΔΌΘΓθηλιβ, 568 ροίίι5 [οί δἰ ρθηαὶ ορίϊοπα μδ6- 
δ! ΟΠ 6 πὶ ΠΟὈΪ5. δαί! , Νὰπι 6 Ῥαίγαθι 5 συΐβ ἀσο5 ηθοϑν!ΐ, 
Τι ΕἸανίαπη ϑδθίπυμῃ οἱ ΕἸανίαπη ΟἸ θηίθιη ὅ). Ηογυμη αἰίθγαιη 
πγαηλ πι 6} Πρ μἀ πὶ 6586 τ] ρογϑαδᾶάθο, ἘΕΧρίογθπλιβ αἰγὰπὶ 
δϊο ἀϊχοῦῖί. Ηδυὰ ἰθηθγα οἰκειότητα οορυϊανὶϊ οἱ συγγένειαν, 
ἡπογαπ ἢ ἃ Αἰ Πη ίθπη, ἤος οορηδίϊοηθηι εἰσ ηίβοαί δ). Αἱ Ηΐης 
ΠΕ] ΘΟἸ οὶ ροίοϑί, Νδη ΕἸανίαβ ΟἸθίηθηῆς ὑχοόγϑηῆὶ Πδθοθαὶ ΕἸΑ- 
γᾶ πη ΠΟΏ 1 Π18πΔ, ΟΠ ἰδ ΒΟΓΟΥῚ 5 ἢ] απ} 7); Τ. ΕἸανίαπι 988- 
πὰπ οσοίάϊ!, οο]θραπὶ (οηβιϊαίαβ, αυὴὸ υχοῦρ οἷιμ5 [υϊ8. 

᾿ Ἢ ΕῚ ᾿ ᾿ » ΠῚ “- Ἁ Ἵ 3 τὲ καὶ ἀρχόντων ἐγγύτατα ὄντος, διὰ ταῦτα δὲ καὶ ἀποϑα- ᾿ ᾽ “" -Ψἤ " »" ᾽ ᾽ " ντος, δι΄ ἃ πολλοῖς καὶ σχεδὸν πᾶσιν ἐδόκει μακάριος, διὰ 
τὴν ἐκείνων οἰκειότητα καὶ ξυγγένειαν. 

8) Υἱά, ϑαρίοι, Πουΐί, ὁ, 10. Ορδίογαμι Πὶοὸ απο η6 δἀπυτϊηργασὶ 
᾿Πάθτι ΡΒ ]ΠΟΒΟΡ ἢ 5. ροϊογαὶ. 

4) διιοίοη. Ποηὶὶ. ο. 10. 
δ) ϑυορίοη. Ποπηι. ο. 10 οἱ 18. 
6) Υνἱά, Ὠίοι. Οταὶ, Τ. 1. ρ. 186, 10. οἱ 138, ὅ. οἱ ῥ. 169, 9. 
7) νἱά. ΧΙρμῖ!. Βοπιῖι. Πίοη. (855, Βοίαι, ρ, 1112. 



ΧΙ, ΙΟΝΙΒ ΥγᾺ, 

᾿πηρογαίοτί5 ΤΙΚῚ ἢ]1ὰ, Ροιγοίαγ. [Ιὧπὶ ϑδθίηι8 δὶ ρδίγοπαβ [υἷἱ 
Ὀϊοπὶβ, ν. ἀποθανόντος διὰ τὴν ἐκείνων οἰχειότητα καὶ ξυγ- 
γένειαν αὐδηὶ γογο αἰοία πηι πο ἰαἰοί. ϑὃϑϑὰ δϑδάθῃηη ἢ6 ἃ 
ΟἸοηθηίθ αὐἰάθιηη αἰϊθπα βυηϊ, Αἰϊυὰ σι, αὰο Γ65. οοηβοῖϊδ- 
ἰὰΓ, ἰπαϊοί τη οἰγουπιϑρί οἰδηγ8. 

ΕἸανῖα5 ΟἸδθ Π5 Οσοῖϑι5 οϑὶ ἃ. θΘὅ, ὑπὸ δηίθ ἰρβϑυηὶ Ποη,ῖ- 
ἰδῆ πη ἃπηο ; ΕἸανία5 ϑαθίηις ἃ. 82, 

(ΘΠ θη πὶ 8856. Νδη ἀδ αἰαϊατηϊαία ΘΧῚ ΐ 56 ρ6 ἐοηαμδβίιβ 
οϑὶ Ῥίο "). 

ΠΙᾺ σὰ σαθδ88 Γαΐ! οχὶ !, [γὰ9 δαΐθπὶ Πρ Γαίου 5 πᾶσ ηἃ 
αὺϊ Γαγτιδυπάυπη Ποιηΐηθπι αἱἰγοὸ ᾿δοθϑβογοὶ οἱ 

ἑυδ6 ΠΙἸὈΘΥία 5. σὰ 

σοποίδηϊα ἴθ}. 

ΟΥΘ βίγίοαυθ οἱὰβ. ποαυϊ πὶ οαβιϊ σαΓοί, 

ποησ θη ἃ ΘΌΡΘΓΘ586 δἷῖ δ᾽ ὁπηηΐπὶ τη δηΐθι15 ἰθυῖ ; δα ΠπῸ5 νοΙῸ 

ΠΟ Ρογνοηθγαηῖ, Νἂηι ογαϊϊο Αἰμθηϊβ ἀθ οχίϊΐο δδρθὶϊα 
(ταί. ΧἼΠ.} βογϊογῖβ δαυαὰ ἀυδῖθ ἰθιηροῦὶβ οϑί. Απ Ο ταί. ΥἹ. 
ὧδ ἰγγαπηΐϊὰθ βἰση  Ποατὶ δχὶβιϊ πη Ὁ πλι5 ἢ 
ΘΟ υἱ 'πΠ ΘΘΠῈ8 ΘΧΙΐ πα υἱγαπλὰθ: ἂ(θ αυοὸ αυἱ Πῖο- 

Ετ Ρηΐ- ΠἾ5. ν᾽ 8 Π} ΘΟΓΙΡΒΘΓΘ αἰ νογβββίπηα ἀυθθα 6. ΠΑΓΓΆΓΌΗΙ, 
ἰοβίγαία8 αὐἰάθην ποη ἀδπιηδίυπι ἰγαάϊ!, 5οὰ νοϊυπίαγιο ὀχ ο Ὶ 
Θχ Ποιηΐϊπυπη ΟΟυ 5 Θχοθϑβίϑϑθ, δἰααθ πυης ραϊαπᾶο πυης ἰαἰὶ- 

υδ6 8υηὶ [5 βϑίηα,, αἱ ΡΙΘτα- ἰδ πη 584}0{| 508 6 ΘΟΠΘΌΓ 1556. 

4.6 αὐὑδὸ ἀθ δίοηρ ἰγαάϊ αἱ! ΡΗΠοϑίγαίαβ, 
δὶ Ρῃοιία8. 

Ργορίιβ ἃ νΘ͵ΙῸ ἃθθϑί διιοίου δογυμη, αὐὑδ ἰη Οοἂ. Μοάϊο. 

Ηυπο ἰδιηθὴ ϑϑουίυς 

ΡΙαΐ, 49,22. οἱ Ῥηγίϑίηο 2958 Ὀιοηΐβ Ορουῖθυ8 ρῬγαθηῖδϑα ἰϑϑιη-Ὶ 
ἰυγΓ; αὐδηηαυδηι κι56 αθοαι6 τη η 6510 ΘΥΓΟΓΟ ΠΔΓΓΔΙΟηΘ ΘΟΥΓΓΙ-Ὶ 

γογθᾶ οἷὰβ8 μᾶθο βιηι): ταύτῃ τοι καὶ τῇ τοῦ λόγου! 
; Ν : " ν ᾿ 

χρησάμενος ῥυμῃ καὶ πρὸς Νέρωνα ὑπὲρ τῶν ἑαυτοῦ παρρη! 
σιασαμενος φίλων ἀειφυγίέας κατεδικάσϑη καὶ ἣν τῷ ζη ! 
μιώματι ἐπίτιμος τούτῳ. ἐς ὅτε Οὐεσπασιανὸν ἡ Ῥωμαίων" 
εὐτύχει πολιτεία. ᾧ συγγενόμενος κατὰ τὴν Νειλῴαν ᾿Δλεξαάν- 

Ὀἰί. 

ἣ - . -- δ 3 [Δ᾽ 
δρειαν καὶ πολλὰ τῶν βασιλεῖ ὑποϑέμενος ἀνηκόντων τέλος θ μενος ] 

᾿ ) : , “ἼἯΙΨ,ν, Ἷ 

καὶ τοὺς παρόντας βασιλικοὺς λόγους αὐτῷ ἐξεπόνησεν. Ἡοιιο Ὶ 

Ὀθοηυ5 Νογοηθη οοηίααϊ! οὰπὶ θοπλἰ ΐδηο ; ἰάθη γθοίθ ορίμποῦ 
πη Ρογροίαυμη, ποη ἰπ ἰθπρυβ, Ὀϊοποιη τοϊοσαίαμη γα α!. ἢ 

8) Τ΄ Π. Ρ. 159, 25. ἐν τοσούτοις ἔτεσι φυγης. οοπῇ. 11. 208, 
10. οἱ 1. ὃν. ὠ. 

θ) νἱὰ. Καγβ. ΡΙΗΠοϑιν, Κ. νΒ. Τὶ. 

Αἴο ἴσια Βαρδίπιῃ ἰη- 

ΠΙΟΝῚΙΚ ΥἹΤΑ. ΧΙ 
ΕΧΠΟ Δυΐθπι, Ῥοβίᾳαυδιηη τηυϊίος 8ΠΠΟΒ. υἱ 46 τράϊία οἰὰς ἰδπὶ ἀρβρθγδγδίῃγ, ἀυγανὶ!, Ποιη ἰϑηΐ οαθὰθα ἤπθπὶ Δα Ὸ}1 79). 

Βοιαυσμη οϑὶ, χυοηίδιη ἂθ ἰΕΠΡΟΓΘ 8.18 αἰχίῃμγβ, υἱ 6χ- ΡΙΟΓΘΠλ5. 4 δηΔΠΊ ἸΟΘΟΓᾺΠῚ ρταθβογίρίϊοπα Πιοηὶς ΓρΙθραίϊο ἢηϊία θτ, Νϑαὰθ ϑηΐπὶ ἰοίΐο ΒοπηδηοΓΌΓη ἱπΊρΡ υῦῖο οἱ ἱηίθγάϊοίαη δϑί. αυοα ἱρβὶυβ νϑυθὶβ ἴδοι !θ ἀδμπηοπβίγἰαγ, ςϑᾶ υὐ νἱἀοίην ἰἀπίαπι 6 ΒΙΙὨγπὶα οἱ (ογίαββθ 1αἰϊα Γοιθβρδίῃβ δεί. Εἰ Βομιᾷ 4υ 46 η2 Θὰπι Βα θπιοίαπι [αἶ886., οχ ἢἷβ δἰὰϑ γΓθὶ5. οΟΠ]ρὶ ροίοϑί θται, 1. ΤῸ 1, 0.59, 40. ὡς γὰρ ἔτυχον ἐν τῇ φυγῇ ποτε ἀλώμε- γος --- καὶ πολλήν γε χάριν οἶδα τοῖς ϑεοῖς, ὅτι με οὐκ εἴασαν ϑεατὴν γενέσϑαι πολλῶν καὶ ἀδίκων πραγμάτων ----. Βεϊϊψυᾶς ἰεγγἃ8 ΠΟΠΊΔΠΟΓα ΠῚ ἱπιρογίο 50] οἰᾶ 5. δἱ ρϑίυϊββθ ἰηᾶθ Ἰηξ6}Πρ]- ἰὉΓ, αυοὰ 'ρ8ο Γϑιθρίϊοηϊβ ἰθηρογο ΟΥΖίοαπι οἱ ᾿ἰουϊ δᾶϊγο. [δϊ τη} Θὰπη δηηϊοὶ οοβηδίϊᾳ 8 Θοηνθηθγαηί, ΡΓΟΡΙὰΒ δυΐοιῃι δὰ Ραιγίαθ ἤἥπθβ 86 δοοθράθγθ γοϊυΐββο Πρβᾶΐ, Π6 ΘΧΙ πὶ δορτίαβ [οΓΓΘ νἱἀογοθίωγ 4). Εοάδπι ροτίϊποί, αυοά αυδηηνὶα Θχυϊθηὶ ἃ πη {18 56 νοσδίῃπη, υἱ ΓΘπὶ ΡΟ] ἰςδπ ἀρυὰ 'ρΡ805 φΌΓΟΓοί Ἄν οὶ 'ῃ ῬΘΙΟΡοΠΠ680 56 νϑγβϑίιμπι 6556 ΒΟΥ 1. 3). 
Τοίαπι νϑτὸ δχ πὶ ἰδ ΡῸ8 οἰΓου μην σδη 0 οχθρὶί, Ρ]υτγ- [85 ἰθῦγᾷϑ ΟὈΙΪἑ οἱ τηδχίπηϊβ ἰηίθγνδ!!β ἱπίοι. κα αἰβίδηίθβ, [Ιη 40 βΤαν 55: πη18 δα νοὶ (αι 5 οοηδὶοίαία 5 Θϑί; 886ρΡ6, α00 ἀ6- [ νεγίογεί, ποὴ ἢαθθθδί, ἃς πθ ὑπὰ8 αυϊάθηι Βαῦγὰβ ΘΙΠῚ σΟΠ ἃ - . ,. 14 ᾽ “ῃ""». . ὑδίυ [" εἰ [Δ Πα γ8 ἀυοα6. ΤΠΔΡΏΙΠΙ ἀδιγἰπιθηΐιπὶ οθρὶί. Νᾶπη πηι ἰ δα [γα άθπ ἀθβὶ βαηΐ οἱὰς ϑθβθηίία, 6 ουΐὰβ ροῖ- 

10) Ἐχ!Πΐ ἀϊαϊυτηϊ αίθμη ἀδπηοηϑίγαπέ, 486 ΒΌΡΓΔΑ δαι(] τηι5. Ηΐης ΕΠ τὰ Γ φιοτηοάο Ἰοσὰ5 αιΐάαπι Οταὶ. 1, ΤΟΙ, Ρ. 60], 48 ἸΠίοΓΡτο. ἰδπά τι δβἰὲ: Καὶ μετὰ τοῦτο δὴ προέλεγεν, ὅτι οὐ πολυς χρόνος ἰσοιτὸ μοι τῆς ἄλης καὶ τῆς ταλαιπωρίας, οὔτε σοὶ, εἶπεν, οὔτι τοὺς ἄλλοις ἀνϑρώποις. ΝΙπϊΓι ΠῚ γουθθηΐθ ἰᾶπὶ δὰ δΧΙ(Ππ) Ὀοπιΐ- ΠΔῺ1 ἹΠΊΡΘΥΪΟ ἰδία νδιϊοϊ πίτιπ οἱ ἀδία πη 6588 Πηρίί(αν. ᾿ 11) 1,}. 485,11. ἐγὼ δὲ οὐκ ἤϑελον ἐγγὺς ἐέναι πρὸς αὖ- “" τοὺς ὅρους (Βιιγηΐδθ), ἀλλὰ ἐδόκει μοι τὸ τοιοῦτον παν. ΝΥ τενὸς ξίναι τῇ φυγῇ καὶ ἐπιϑυμοῦντος κατ- 

12) ΠΠ, 107, 85. 
18})1, ὅ9, 40. 
14) ΠῚ 160, 82. Π,201, ὅ, δυΐο παρὸ ΟΧΑΟΟΘΓΑΥΪ ΘΟΠΊΠΊθη- (8 ,ῬΙΜΠοβιγαὶ. ἴῃ Ια Ὀῖομ. Ιρβ6 δἰϊᾳφαδηίο πιοάἀοβίϊιβ Ι, ὅ9, 42 ἱπῆειν γοῦν ὡς ἐδυνάμην πλείστην γὴν ἐν ἀγύρτου σχήματι ἴαὲ στολῇ τοῦτο μὲν παρ᾽ Ἕλληνας τοῦτο δὲ παρὰ βαρβάρους αἰτίζων ἀκόλους οὐκ ἄορας οὐδὲ λέβητας. 

οῈ 



ΧΙ ΙΟΝΙΚ ΥἹΤΥΑ. 

Ροιυϊίαία ἱπυρυη!!αίθπη δἱδὶ ἴογ γϑϑδηίυν )., Ετγοηθα ἃαίοῃη 
ἰβία νᾶ ἰδιηαυδη αἰνίηα δυοίον αι δοιηργοθαία οϑί. Ναιγαί 
Θηἶπὶ ἄἀθυμη οΙΡῃϊοηι ἃ 86 δοηβυ απ γοβροπβαμ ἀδαϊ556, 

αὐυδθ ἱποθρίββοι ἴδοθγθ, οἱ οχίγοιηδϑ οὐ ἷ8 ἰθγΓΆΓ ΠῚ 
Ργοίθοίι8 ϑϑί νϑῦο δοϑίαίθ γοιθρίοηὶ ρ1Ὸ- 

ὑπο ϑενίμαγυμη Οδίδγαπηαι16 ἰθγγὰβ Οὐ Ϊ- 

αὐγὰ ἰὰπὸ Θχϑθουίβ εἰ} Πθο 
δῆς πηρογαηίθ Ποιη 80, 

ΡῬογρογοί, 

ΡΆΓίο 5. δάϊτγοι '5). 
χη Βογγδίμθηθη), 

ἰυΓ9 ογαϊ. ὀυοΐὰ οοηβ. πὶ 

6, ᾿5ΠΟΓΔΠΙΒ; Ροβίμας οἴδοὶ! ; 
Πομηδηότγι οαβίγα, ΘΙ] τη Πδοῖὶβ ἰπΙ γθη πὶ, 5 ϑουί5 ΠΟ ΓΠΊΪ5. 
Νονίμ8 Θἃ 6χ Ογαὶ. Βογυβιῃοη θα οἱ ΟἸγπιρίαδοα. ΑἸἰ(θγὰ 
Βαγυπ) ΠΔΌΪ ἃ 6586 Πησίίυγ Βογγβίμθηθ, βθα γϑοϊίαία αὶ ἃ Πίοπο 
Ροϑβί γϑαϊαη. ἴῃ ῥδίγίἃ ὑγθθ. ΡΓαβδθ δὰ ΟἸγπΉΡυπι. Ιη Βογυ- 
5 Πϑη ἃ Πρ 74. ἤδθο ἰοβ πίυΓ: ἐτύγχανον μὲν “ἐπιδημῶν 
ἐν Βορυσϑένει τὸ ϑέρος, ὁπότε εἰσέπλευσα μετὰ τὴν φυγήν, 
βουλόμενος ἐλϑεῖν, ἐὰν δύνωμαι. διὰ Σκχυϑῶν εἰς Γέτας, 
ὅπως ϑεάσωμαι τἀκεῖ πράγματα ὑποῖά ἐστιν. ΥΥ. ἐὰν δύνωμαι 
81 ΠΟΠ᾿ ἰδιῆθγο δα ἃ βυηΐ, ἰηάΐοαγο ν᾽ ἀθηίυγ {10 αυΐάσδηι ἰθηη- 
ΡοΓΘ ἦ) Ὀίοηθπὶ δὰ (δίας ποη 6586 ΡΓο δοίαπι. Αἱ τοοίθ ἰδπΊθη 
ΡΒΙΠοβίγ. ἴῃ ΨΊ.. Ὀιοηΐβ καὶ γὰρ δὴ καὶ ἐς Γέτας ἦλϑεν ὁπότε 
ἡλᾶτο ἱ. 6. ἰδπηρογθ δχἱ!!. ΝΆΙη ΟΙἸγιηρίδοδη Οτγαί. (1.1, ». 379.) 
Παρ! ἃ ἰογγὰ Οδίδγαπι ποᾶο Γονθγϑὰβ, αἱ 'ρΡ56 ἴῃ δἷι8 ἰῃ 110 
Ργοἤιθίῃγ. Οοηβίαί δυίθιη ἰβίδη) ΟΥΑΙ ΟὨΘπη δη6 ἃηηθπ) 86. 
ΠΟῚ ΡοΟίυϊ886 Πδθουὶ, 864 ἰδιῆθῃ θᾶηάθπὶ δὰ Ποιη ϊδηὶ (οππρονὰ 
τοί ἀπ) 6586. 

Ουϊὰ νοόγὸ δὰ ἀδίαγυμι ἥπθϑ ουην ἀθάυχὶ 7 ΘΟ  οοὶ τά 8 96- 
Ουοὰ ορυβ Ὠοπθυπὶ ΠΟ Ϊ5 
Πογογἂὶ ΓΟΓ ἢ (οἰ ΘΟΓαΠι 

ΠΠ} 

θαΐ, υἱ Γ65 Οοίϊοαβ οοηϑογιθογοί. 
δοίδ8 ἰηνιαϊ ; πονογαὶ Ρῃϊοβίγαίυβ, 
ΒΟΓΙΡΙΟΓ ἸΟΓπδ Πἀ65 βἶνο Ἰογάδηϊβ, αἱ δι, δὶ Π115 ρἰαοοί. 
ΘΟ ἢ ἶβ σοη[αβἷ5, 6 Ῥίοηϊβ (θιϊοὶβ αυδοάδη) ἀχρογροῖϊ 

16) 11, 208. 14. 
10)}}1. 422, ἀῦ. κ φν 

17) 1. 6. ἃ. 83. ρ. ΟἸ., Νδῆι ἰδιιη) ΓΟ Π ἢ} 6886 ἃ. 87), 5}}0 ἃ 
δίοη αἰ γι8., 

ΔΎ]. 
ΧΥΙΙ. 
ΧΥΙΙ. 

ΧΙΧ, 

ἈΚ. 

Ι, 

ΧΧΊΙ. 
ΧΧΠΙ, 

ΧΧΙΝ. 
χχν. 

ΙΝΕΧ ΟΒΑΤΙΟΝΌΜΝ. 

[6 

6 

ΓΘΡΊΟ. 

ΓΘΡΏΟ 
}6 ΓΟΟΤΟ 

[6 ΤρῦπῸ ᾿ 
ΤΠ γοᾶ βδνταίο .ν 
ῬΙοροπ 68 γ6] ἀθ ἰγγδῃ- 
διιν 
Επροΐοαδ νοὶ ἀθ 
νϑηϑίιι “᾿.»"» 
ὈΙοσ ΘΠ 685 νο] ἀδ νἱτία 6 
ΠΟ θη 65 νοὶ 18 ηγϊοᾶ 
Πίορθη 68 ν6] ἀθ βουνὶβ 
Ττοῖΐοα ἀθ ΠΠ|0 ΠΟ οἱ ἈΡίο 
ΟἸ γπιρίοᾶ νοὶ] ἀθ ρυϊπιὰ 
ἀ6ὶ οοσῃϊίοηο. 
Αἰδοηΐ ἀ6 ἴιυρσα. 
[)6. Βουνιίιαΐθ οἱ 110 6.- 
ἰδῖ6 ΄ὡω .ω.. 

[)6. βουνίιῖθ οἱ Πρ ου- 
ἰαϊο 

6 

ΟΔῺΙ ΠῚ 

ἈΘΡΥ 16 ϑηϊη)ὶ 
ἥν υδηήνια ιι.. 
[6 ΘΧΟΙοϊ ται οὴθ. ογᾶ- 
ον ᾿. . 

δε βιὰ αὐδουϊιδηὰϊ ου- 
ΡἰἀΠαιο, 
[6 γδοθβϑα. 
[)6 Ρυϊοῃγιπάϊηο. 
6 Ῥᾶοϑ οἱ ὕ6}|ο. 
ἡυοὰ ἔδ!χ δἰ. βαρ θη 5 
6 ἴδιο. , 
ἢ6 σοιίο. 

209 
27. ἊΨ 

270 μ4 

» 
288 
2097 
903 
90ῦ 
909 
910 

ΧΧΥΙ!. 
ΧΧΥΙΙ. 
ΧΧΥΊΙΠ, 
ΧΧΙΧ. 
ἌΔΝ, 
ΧΧΧΙ. 
ΧΧΧΠ, 

ΧΧΧΠΙ. 
ΧΧΧΙΨΥ, 
ΧΧΧΥ, 
ΧΧΧΥΙ. 
ΧΧΧΥΙ͂Ι. 

ΧΧΧΙΧ, 
ΧΙ,. 
ΧΙ, 
ΧΙ,ΠΙ. 

ΧΙ]. 
ΧΗΙ͂Υ, 
ΧΙ. 
ΧΙΗΥΙ. 
ΧΙΥΊῚΙ. 
ΧΙΥΗΙ. 
ΧΗΙ͂Χ, 

Τ, 

1)86 οοηϑυ !δίΐοηθ., 
ἀ6 οοπιροίδι! ὁπ 
ΜοΙδΘΟΠ85 ῬΥΪΟΓ 
ΜρΙΠΘΟΠ]85 ἃ] 16. 
ΟἸ τ ἀθπ8 , 
πο θα ωι 
Αἀ ΑἸοχδηάυὶποϑ 

Ταγϑίοδ ὟῪὸο!. [1]. 

Ταγβίοα δἰίογα 

Οεἰδθηΐβ Ρηγγοίδθ 
Βογυβί θη ἴοα 
Ααἀ Νιοοιηθάρθηβ65 

ἀθ οοποογάϊΐα οὐπΠὶ 

ΝΙΟδΘηβΙθι8 
1)6 οοποοτάϊα .. 

6 οοποονάϊα. 

Αἀ ΑΡδπΊθηΒ68 
υβρυίαιΐο ἰπ μᾶ- 
"ιν ιν.» 

Οἴν}}}5. ἴῃ Ραϊγὶα 

ατνδιϊιάο 
Π)οἴθηβίο, . 
6 μων 
Οοηοῖο ἰη ραινία. 

Ιῃ οοποΐοῃθ 

Βρϑουβαίίο πιδρὶ- 
ΒΝ ων 

[)δ6 διἀπλϊηἰβίγαιϊοηθ 

Αἀ Ὀιοάογυμῃ 
6 Αθϑοῆγ!ο οἱ 80- 
ΡἤθοΙ6 οἱ πανὶ ρίάο, 



ΙΝΘΕΧ ΟΒΑΤΙΟΝΟΌΜΝΜ 

γ8 6’, Ρᾶρ. 
νοὶ ἀδ ὅτοὰ ΡμΙο- ἢ ἼΗΙ ν᾿ . ΟΝ] 
ΜΝ νυν. ᾿ὦν αἰοτία »»"» 
Ὧ» Ποιδδο . 193 ΧΥΧΥΝ δ ουοῖα . . .83]| 
ἴω δοοο ν᾿ ΙΧ μον... . 2 
ἢς οιμοτο οἱ 80- ΤΧΧ. 6 ΡΒ] ΟΒοΡ ἢ Ϊα . 238 
πφρν φρμυ ἈΦ ΥΝΝ ΜΙ 
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τὸν ἐκείνου τρόπον μάλα ἐμπείρως καὶ μουσικῶς. οὐ 
᾿ » Ψ .-" 3 ΠῚ Ψ -»" Ἁ 

μαλακὸν αὐλημα οὐδὲ ἀναβεβλημένον οὐδὲ τῶν πρὸς 
» ᾿ δ , 3 ἠ 3 ᾽  Ἀ Ἂ Ἁ 

ἄνεσιν καὶ ῥαϑυμίαν ἀγόντων. ἀλλ᾽ αὕτον οἶμαι τὸν Ὁ 

ἔν. Τὸ ἔἴοειθπν. . . 214 

Ἥ»Ἤ} ,. Ψ“ 3 “" ᾿Ὶ “ “ ᾿ μ 

ορϑιον τὸν τῆς 4“ϑηνᾶς ἐπικαλούμενον νόμον. καὶ τὸν 
᾿4λέξ νὃ θϑὺο ν᾿ δῇ ᾿ ἈΝ " μ᾿ ᾽ 

“λεξανδρον εὐϑυς ἀναπηδῆσαι προς τὰ ὁπλα τοῖς ἐν - 
Ὁ " κα » 3 ᾿ » ϑέοις ὁμοέως " οὕὑὕτῶ σφόδρα ἐπαρϑῆναι αὐτὸν ὑπὸ τοῦ 

μέλους τῆς μουσικῆς καὶ τοῦ δυϑμοῦ τῆς αὐλήσεως. 
] ." ἢ - “, ς -» » (ΘθΘΒΕΙΘΕΝΡΑ. τὸ δὲ τούτου αἴτιον οὐχ οὕτως ἡ τῆς μουσικῆς δύναμις τὺ 

6 ᾿ » , . 
"πῶς ἢ τοῦ βασιλέως διάνοια σύντονος οὖσα καὶ ϑυ- 

1, ν». 19, 301. ποιητῶν: 839,8 Σωκράτης “γὴν 20 ὥρᾳ! μοειδής᾽" ἐπεὶ Σαρδανάπαλλον οὐκ ἄν ποτε ἤγειρεν 
170, ὁ ἀσύ 86, 28 καταδύσεται 220 ἐπίνοιαν! 6 ἀούμροφον 198, ' ἐκ τοῦ ϑαλάμου παρὰ τῶν γυναικῶν οὐχ ὅπως Τι- 207, 7 ἀεὶ. δὲ 208, 18 ἐνόμιξον ; 

2. νυ. 13, 8 ψῆφον δ0, 30 ἀναπείϑειν 114, 32. ἀεὶ μόϑεος ἢ ἄλλος τις τῶν νεωτέρων. ἀλλ᾽ οὐδὲ Μαρ- 
ἐπ᾿ 320,29 φαίνεται: δ: σύας αὐτὸς ἢ Ὄλυμπος" δοκεῖ δ᾽ ἔμοιγε μηδὲ (τῆς ι 

4: ϑηνᾶς, εἰ δυνατὸν ἐρεῖν. ἐρρνηπαρ ἐαθὶ αὑτῆς νοό- 
μον ἅψασϑαί ποτε ὅπλων ἐκεῖνος, πολὺ δ᾽ ἂν πρό- 
τερον ὀρχήσασϑαι ἀναστὰς ἢ φυγεῖν οὕτως ἀϑλίως 
εἶχεν ὑπ᾽ ἐξουσίας καὶ τρυφῆς. οὐκοῦν καὶ ἡμᾶς 
εἰκός ἐστι μὴ χείρους ἀνδρὸς αὐλητοῦ γενέσθαι περὶ 20] 
τὸ ἡμέτερον ἔργον, μηδὲ γ ἧττον ἀνδρείους καὶ μεγα- 
λόφρονας εὑρεῖν λόγους τῶν ἐκείνου κρουμάτων. ἔτι 

μι... ] 



ν΄ ὈΙΟΝῚΘΣ Ὲ ΒΕΟΝΟ 

ΥΣ “μι, 4 ἔ " ᾿ Ἷ ν ᾽ . 
θὲ μὴ ἕνα τροπὸν ἡἠρμοσμένους, ἀλλὰ τους αὑτοῦυς 

ν... Ὁ ᾿ Ἂ μω σφοδροὺς τὲ καὶ πράους καὶ πολεμικοὺς ἅμα καὶ εἰ- 
ν ᾿ ’ «.»Νν , ΟΥ̓ ρθηνιχοὺυς καὶ νομέμους καὶ τῷ ντι βασιλικούς, ατεὲ 

. ᾿ 3 Ν ω “ , , 

οἶμαι πρὸς ἀνδρεῖον βουλόμενον εἶναι καὶ νόμιμον 458 
5 ἡγεμόνα, πολλοῦ μὲν δεόμενον ϑάρρους. πολλῆς δὲ 
καὶ ἐπιεικείας. ὁ γοῦν Τιμόϑεος, εἰ καϑάπερ πολε- 
μικόν τινα διελϑεῖν ἤδει νόμον, οὕτως ἠπίστατο αὔ- 
λημα δικαίαν καὶ φρόνιμον καὶ σώφρονα τὴν ψυχὴν 
καὶ φιλάνϑρωπον δυνάμενον παρασχεῖν, μὴ πρὸς 
ὅπλα ὁρμῶσαν μόνον, ἀλλὰ ἐπί τε εἰρήνην καὶ ὁμό- 

ω. ἕ μΗ ᾿ . Υ , ᾽ ’ Φ . νοιαν καὶ ϑεῶν τιμὰς καὶ ἀνθρώπων ἐπιμέλειαν. τοῦ 

παντὸς ἂν ἦν ἄξιος ᾿Αλεξάνδρῳ παρεῖναί τε καὶ 
ἐπαυλεῖν, οὐ ϑύοντι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλως. ὅπότε 
ἢ πενϑῶν ἀκρίτως τύχοι παρὰ τὴν ἀξίαν καὶ τὸ πρέ- 
πον ἢ κολάξων πικρότερον τοῦ νομίμου καὶ ἐπιεικοῦς 
ἢ χαλεπαίνων τοῖς αὑτοῦ φέλοις τὲ καὶ ἑταίροις ἢ 
ὑπερορῶν τοὺς ϑνητούς τε καὶ ἀληϑεῖς γονέας. ἀλλὰ 
γὰρ οὐ πᾶσαν ἴασιν οὐδὲ ὠφέλειαν ὁλόκληρον ἠϑῶν 
ἱκανὴ παρασχεῖν ἡ μουσικῆς ἐπιστήμη τε καὶ ἕξις" οὐ 
γὰρ οὖν, ὥς φησιν ὁ ποιητής. 

οὐδ᾽ ᾿4σκληπιάδαις τοῦτό γ᾽ ἔδωκε ϑεός" 
μόνος δὲ ὁ τῶν φρονίμων τε καὶ σοφῶν λόγος, οἷοι 
γεγόνασιν οὗ πολλοὶ τῶν πρότερον, ἀνενδεὴς καὶ 
τέλειος ἡγεμὼν καὶ βοηϑὸς εὐπειϑοῦς καὶ ἀγαϑῆρ. 
φύσεως , πρὸς πᾶσαν ἀρετὴν παραμυϑουμενύς τὲ καὶ 
ἄγων ἐμμελῶς. τίς ἂν οὖν πρέπουσα καὶ ἀξία φανείη 
διατριβὴ τῆς σῆς προϑυμίας, καὶ πόϑεν ἂν εὕροιμεν 
ἡμεῖς τέλειον οὕτω λόγον, ἄνδρες ἀλῆται καὶ αὐτουρ- 
γοὶ τῆς σοφίας, πόνοις τε καὶ ἔργοις ὅσον δυνάμεϑα 

“ 
ΟΒΑΤΙΟ 1. 9 

᾽ " , , " Ζ ροντες οὐκ εὐφορον βάρος φϑέγγονταί τὲ καὶ ἀδου- 
Ὶ » “ » 

σιν ἡσυχῇ τὸ ἔργον παραμυϑούμενοι. ἐργάται ὄντες, 
οὐκ ὁδοί τινες οὐδὲ ποιηταὶ μελῶν. πολλοὶ μὲν οὖν 

ὔ᾿ , 3 - "ἤ 

κατὰ φιλοσοφίαν λόγοι καὶ πάντες ἀκοῆς ἄξιοι καὶ 
Ἢ - ν 

ϑαυμαστὴν ὠφέλειαν ἔχοντες τοῖς μὴ παρέργως ὃ 
3 , ν - κ ἤ 

ἀκροωμένοις" ἀλλὰ δεὲ τὸν ἐγγύς τε καὶ μάλιστα 
ἁψόμενον ἀνευρόντας καὶ παρακαλέσαντας Πειϑώ τε 

ἤ , ᾿ ,.. 

καὶ Μούσας καὶ ᾿ἡπόλλωνα ὡς δυνατὸν προϑύμως 
Ἷ “" Γ μ ,. ῇ διελϑεῖν. φέρε εἴπωμεν τά τε ἤϑη καὶ τὴν διάϑεσιν 

τοῦ χρηστοῦ βασιλέως. ἐν βραχεῖ περιλαμβάνοντες 
ὡς ἔνεστιν. 

ῬῈ "-, , - 3 , 

ῷ ἔδωκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομητεῶ 
» , "» ων ΟΥ̓ ΄ “ σχήπτρον τ᾽ ἡδὲ ϑέμιστας. ἵνα σφίσι βουλευῃσιν. 

, Ἁ 5 “» ᾿. » ὔ χ 

πανυ γὰρ οὐν καλῶς συν ἄλλοις πλείοσιν Ὅμηρος, 
- » ιν 9 ΝΟ’ κ 

ἐμοὶ δοκεῖν, καὶ τοῦτο ἔφη. ὡς οὐχ ἀπαντὰς παρὰ 
» Ἁ "᾿ »"Ἢ ὦ ᾽. 3 ᾿, Γ τοῦ Ζῖιος ἔχοντας τὸ σκῆπτρον οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ταύ- 

᾿ ᾿ " Ὶ ᾽ ᾿ γον 2 »νΝ 
τὴν. ἀλλὰ μονους τοὺς ἀγαϑους. οὐδὲ ἐπ᾿ ἀλλοις 

᾿ Ἢ - " ς 
5Ε τισὶ δικαίοις ἡ τῷ βουλεύεσϑαι καὶ φροντίζειν ὑπὲρ 

τῶν ἀρχομένων, οὐχ ὥστε ἀκολασταίνειν καὶ σπαϑᾶν, 

ἀνοέας καὶ ὕβρεως καὶ ὑπερηφανίας καὶ πάσης ἀνο- 
μέας ἐμπιμπλάμενόν τε καὶ ἀποπιμπλάντα ἐξ ἅπαντος 
αὑτοῦ τὴν ψυχὴν τεταραγμένην ὀργαῖς τε καὶ λύπαις 
καὶ φόβοις καὶ ἡδοναῖς καὶ παντοίαις ἐπιϑυμίαις. 

ἀλλ᾽ ὡς οἷόν τε προσέχοντα τὸν νοῦν αὑτῷ τε καὶ 

τοῖς ὑπηκόοις, νομέα καὶ ποιμένα τῷ ὄντι τῶν λαῶν 
γιγνόμενον, οὐχ ἑστιάτορα καὶ δαιτυμόνα. ὡς ἔφη τις. 

ἀλλ᾽ οἷον οὐδὲ καϑεύδειν ἀὑτὸν ἀξιοῦν δι᾽ ὅλης τῆς 

νυχτός, ὡς οὐκ οὖσαν αὐτῷ σχολὴν ῥαϑυμεῖν. ταῦτα 
ιν γάρ φησι καὶ Ὅμηρος ὁμοίως τοῖς ἄλλοις σοφοῖς τε 

καὶ ἀληϑέσιν ἀνδράσιν. ὡς οὐδείς ποτε πονηρὸς 80 
καὶ ἀκόλαστος καὶ φιλοχρήματος οὔτε αὐτὸς ἑαυτοῦ 
γενέσθαι δυνατὸς ἄρχων οὐδ᾽ ἐγκρατὴς οὔτε τῶν 

1 Ἂκ 

χαίροντες τὰ πολλά, τοὺς δ᾽ αὖ λόγους παρακλήσεως 
ἕνεκεν φϑεγγόμενοι πρὸς αὑτοὺς καὶ τῶν ἄλλων ἀεὶ 4: 
τὸν ἐντυγχάνοντα; ὥσπερ οἱ κινοῦντες καὶ μεταφέ- 



Α ὈΙΟΝῚΝ ΠῈ ΒΕΟΝΟ 

»» Ψ Ἵ 3 "» ΟΝ Υ͂ ἄλλῶν οὐδενός, οὐδ᾽ ἔσται ποτὲ ἐκεῖνος βασιλεύς, 
.» ν΄ ᾿ς , - Δ γ- Γ ᾽ οὐδ᾽ ἂν πᾶντες φῶσιν Ελληνες καὶ βάρβαροι καὶ ἄν- 

" ἃ “- ἃ Ἁ ἤ "» ᾿ ὃρες καὶ γυναῖκες. καὶ μὴ μόνον ἄνϑρωποι ϑαυμά- 
ν Ὁ ᾿ ᾿ 3 "» ξωσιν αὑτον καὶ ὑπακούωσιν, ἀλλ᾽ οἵ τε ὄρνιϑες πετό- 

ἣ ᾿ ’ - » τ » 5 μένοι καὶ τὰ ϑηρία ἐν τοῖς ὑρεσι μηδὲν ἧττον τῶν 
ἀνθρώπων συγχωρῇ τε καὶ ποιῇ τὸ προσταττόμενον. 
οὐκοῦν λέγωμεν ὑπὲρ τοῦ καϑ᾽ Ὅμηρόν τε καὶ τῇ 
ἀληϑεία βασιλέως" οὗτος γὰρ ὃ λόγος ἁπλῶς λεγό- 
μενος ἄνευ πάσης κολακείας ἢ λοιδορίας αὐτὸς ἀφ᾽ 

) αὑτοῦ τὸν μὲν ὅμοιον τῷ ἀγαϑῷ γνωρίξει τε καὶ 
ἐπαινεῖ. καϑ' ὅσον ἐστὶν ἐχείνῳ ὅμοιος. τὸν δὲ ἀνό- 
μοίον ἐξελέγχει τὲ καὶ ὀνειδίξει. ἔστι δὴ πρῶτον μὲν 
ϑεῶν ἐπιμελὴς καὶ τὸ δαιμόνιον προτιμῶν" οὐ γὰρ 
δυνατὸν ἄλλῳ τινὶ πεποιϑέναι μᾶλλον τὸν δίκαιον 

5 ἄνδρα καὶ ἀγαϑὸν ἢ τοῖς δικαιοτάτοις τε καὶ ἀρίστοις 
ϑεοῖς. ὅστις δὲ κακὸς ὧν ἡγεῖταί ποτε ϑεοὺς ἀρέ- 
σκεξιν, κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο πρῶτον οὐχ ὅσιός ἐστιν ἢ 
γὰρ ἀνόητον ἢ πονηρὸν νενόμικε τὸ ϑεῖον. μετὰ δὲ 
τοὺς ϑεοὺς ἀνθρώπων ἐπιμελεῖται, τιμῶν μὲν καὶ 
ἀγαπῶν τοὺς ἀγαϑούς, κηδόμενος δὲ πώντων. τίς 
μὲν γὰρ ἀγέλης βοῶν κήδεται μᾶλλον τοῦ νέμοντος: 
τίς δὲ ποιμνίοις ὠφελιμώτερός τε καὶ ἀμείνων ποι- 
μένος ; τίς δὲ μᾶλλον φίλιππος τοῦ πλείστων μὲν ἄρ- 
χοντος ἵππων. πλεῖστα δὲ ἀφ᾽ ἵππων ὠφελουμένου; 

" τένα δὲ εἰκὸς οὕτως εἷναι φιλάνθρωπον ἢ ὅστις πλεί- 
στῶν μὲν ἀνθρώπων ἐγχρατής ἐστι, μάλιστα δὲ ὑπὸ 
ἀνθρώπων ϑαυμάξεται; δεινὸν γάρ, εἰ οἵ ἀλλοφύ- 
λῶν καὶ ἀγρίων ἄρχοντες ϑηρίων εὐνούστεροί εἰσι 
τοῖς ἀρχομένοις τοῦ βασιλεύοντος ἀνθρώπων ἡμέρων 

(} " κ᾿ Ἷ ᾿ ἢ ᾿ " - εν , 8ὰ καὶ ὁμοφύλων. καὶ μέντοι καὶ φιλοῦσι καὶ ἀνέχονται 
, Ἷ ᾽ , μάλιστα πάντων ἀγέλαι μὲν νομεῖς. ἵπποι δὲ ὴν - 

ΠΥ . “-“ψΨἊἂν ' ' ᾿ ΝᾺ Γ , - ,ὔ οχοὺυς᾽ χυνηγέται δὲ ὑπὸ κυνῶν φυλάττονται καὶ 

ΟΕΒΑΤΙΟ 1. ἢ 

ῃ » Ἁ ᾽ δ, 3 » ) 3 ᾿ 
Ν ἀγαπῶνται. καὶ ταλλὰ ουτῶς ἀγαπᾷ τὰ ἀρχόμενα 

Ἁ » -" ψ 

τοὺς ἄρχοντας. πῶς οὖν εἰκὸς τὰ μὲν ἄφρονα καὶ “ 
» ’ ᾿" Ἁ 

ἀγνώμονα εἰδέναι καὶ φιλεῖν τοὺς ἐπιμελουμένους, 
᾽ν Ἂ ’ “ ν. 

τὸ δὲ πάντων συνετώτατον καὶ μάλιστα ἀποδοῦναι 
, 3 "" ἤ χάριν ἐπιστάμενον ἀγνοεῖν καὶ ἐπιβουλεύειν; ἀλλὰ: 
᾿ 3 ᾿ ᾿ ἰκή "ΑΜ Ἁ , “ “ 

γὰρ ἀναγχη τὸν, ἡμέρου καὶ φιλανϑρῶπον βασιλέα 
Ἁ ἤ . ᾽ 3 3 ᾿ Ἁ Ἁ ᾿᾽ μιῇ 

μὴ μόνον φιλεῖσϑαι ὑπ ἀνθρώπων. ἀλλα καὶ ἐρῶ 
-ν » ᾿᾽ . Ἵ » ᾿" , 

σϑαι. ταῦτ᾽ οὖν εἰδὼς καὶ φύσει τοιοῦτος ὦν, ἵλεων 
»Ὕ ἃ Ἁ » ΟῸ ’ 

καὶ πρᾶον παρέχει τὴν ψυχὴν πᾶσιν, τε πάντας 
" Ρὼ ᾿; ᾿ ὝἝ "-ν ἡγούμενος εὔνους καὶ φίλους. καὶ μὲν δὴ οἴεται δεῖν 

- “᾿ 3 Ἁ » - ’ 2 ὦ. 

πλεῖον ἔχειν διὰ τὴν ἀρχὴν οὐ τῶν χρημάτων οὐδὲ 
»" ᾿ “ 3 -» ’ »" " 

τῶν ἡδονῶν, ἀλλὰ τῆς ἐπιμελείας καὶ τῶν φροντί- 
χ " ἤ Ἃ “" 

δων" ὥστε καὶ φιλόπονος μᾶλλόν ἐστιν ἡ πολλοὶ τῶν 
Ρ ἤ “ ᾿] 

αλλὼν φιλήδονοι καὶ φιλοχρήματοι. ἐπίσταται γὰρ 
χ ἔ ,, 3 “ ’ Ρω 

ὅτι αἵ μὲν ἡδοναὶ τοὺς ἀεὶ συνόντας τά τε ἄλλα λυ- 
’ “-" 3 κ(᾿ " Ἁ Ὁ 

μαίνονται καὶ ταχὺ ποιοῦσιν ἀδυνάτους πρὸς αὑ- 
Ἵ ἤ , ᾿ , -»Ὕ 3 "ΝΑ" 

τάς, οἱ δὲ πόνοι τά τε ἄλλα ὠφελοῦσι καὶ ἀεὶ μᾶλλον 
- 3 ν" Υ̓͂ , 1 παρέχουσι δυναμένους πονεῖν. οὐκοῦν μόνῳ ἔξεστιν 

αὐτῷ τοὺς μὲν στρατιώτας συστρατιώτας προσειπεῖν, 
τοὺς δὲ συνήϑεις φίλους, μὴ καταγελῶντα τοῦ ὀνό- 
ματος τῆς φιλίας" πατέρα δὲ τῶν πολιτῶν καὶ τῶν 
ἀρχομένων οὐ λόγῳ κεκλῆσϑαι μόνον, ἀλλὰ τοῖς ἔρ- 
γοις τοῦτο ἐπιδείκνυσϑαι᾽ δεσπότην δὲ οὐχ ὅπως τῶν 

ἐλευϑέρων., ἀλλὰ μηδὲ τῶν δούλων χαίρειν καλού- 
μενον" βασιλεύειν γὰρ οὐχ αὑτοῦ χάριν οἴεται μᾶλ- 
λον ἑνὸς ῦντος ἢ τῶν ἀνθρώπων ἁπάντων. καὶ τοί- 
νυν εὐεργετῶν ἤδεται πλείω τῶν εὐεργετουμένων, 
καὶ μόνης ταύτης ἐστὶ τῆς ἡδονῆς ἀκόρεστος. τὰ μὲν 
γὰρ ἄλλα τῆς βασιλείας ἀναγκαῖα νενόμικε, τὸ δὲ τῆς 
εὐεργεσίας μόνον ἑκούσιόν τε καὶ εὔδαιμον. καὶ 
τῶν μὲν ἀγαϑῶν ἀφειδέστατός ἐστιν, ὡς οὐδέποτε 
ἐπιλειψόντων, κακοῦ δὲ ἧττον αἴτιος γίγνεσϑαι πέ- 

90 



ῦ ΠΙΟΝῚΒ Ὲ ΒΕΟΝΟ 

» ἐ [χ2 --ν ἤ « " φυχὲν ἤπερ ὁ ἡλιος τοῦ σκότους. ὃν οἱ μὲν ἰδόντες 
᾿ ἅ ἤ , 3 - Ν καὶ συγγενόμενοι οὐκ ἐθέλουσιν ἀπολιπεῖν. οἱ δὲ ὃν 
ἀχούοντες ἐπιϑυμοῦσιν ἰδεῖν μᾶλλον ἢ παῖδες ἀγνο- 
ουμένους πατέρας ἀνευρεῖν. τοῦτον οἵ μὲν πολέμιοι 

5 δεδοέκασι καὶ οὐδεὶς ὁμολογεῖ πολέμιος εἶναι. οἵ δὲ 
φίλοι ϑαρροῦσι. καὶ οἵ σφόδρα ἐγγὺς ἡγοῦνται πάν- 
τῶν ἐν τῷ ἀσφαλεστάτῳ εἷναι. οὗ τἀναντία ὑπάρχει 
τῷ κακῷ, τοὺς μὲν ἐχϑροὺς ϑαρρύνειν, τοὺς δὲ φί- 
λους καὶ τοὺς ἐγγὺς ἐχπλήττειν καὶ φοβεῖν. τῷ γε 
μὴν ἡμέρῳ καὶ ἀβλαβεῖ τοὺς μὲν προσλιπαροῦντας 
μετὰ τοῦ πεποιϑύτος περιγίγνεται βιοῦν" τοὺς δὲ 

ἃ ῇ - , [7 3 ο, Ἢ προσιόντας καὶ ὁρῶντας οὐκ ἔκπληξις οὐδὲ φύβος, :. ΠῸΠΗΝ 

ἀλλ᾽ αἰδὼς ὕπεισι, πολὺ κρεῖττον καὶ ἰσχυρότερον 
φύβου. τοὺς μὲν γὰρ φοβουμένους ἀνάγκη μισεῖν καὶ 

5 ἀποδρᾶναι ϑέλειν. τοὺς δὲ αἰδουμένους παραμένειν 
καὶ ϑαυμάξειν. τὴν μὲν οὖν ἁπλότητα καὶ τὴν ἀλή- 
ϑειαν ἡγεῖται βασιλικὸν καὶ ,σωφρονικόν; τὴν δὲ 
πανουργίαν καὶ τὴν ἀπάτην ἀνόητον καὶ δουλοπρε- 
πές, ὁρῶν ὅτι καὶ τῶν ϑηρίων τὰ δειλότατα καὶ ἀγεν- 
νέστατα, ἐκεῖνα καὶ ψεύδεται πάντων μάλιστα καὶ 
ἐξαπατᾷ. φιλότιμος δὲ ὧν τὴν φύσιν καὶ εἰδὼς ὅτι 
τοὺς ἀγαϑοὺς πεφύκασιν οἵ ἄνϑρωποι τιμᾶν. ἧττον 
ἐλπίζει τιμᾶσϑαι ἂν ὑπὸ ἀκόντων ἢ παρὰ μισούντων 
φιλίας τυγχάνειν. καὶ πολεμικὸς μὲν οὕτως ἐστὶν 
ὥστ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ εἶναι τὸ πολεμεῖν, εἰρηνικὸς δὲ οὕτως 
ὡς μηδὲν ἀξιόμαχον αὐτῷ λείπεσϑαι. ἣ 
τόδε οἶδεν. ὅτι τοῖς κάλλιστα πολεμεῖν παρεσκευα- 
σμένοις, τούτοις μάλιστα ἔξεστιν εἰρήνην ἄγειν, φιλέ- 
ταιρος δὲ καὶ φιλοπολίτης καὶ φιλοστρατιώτης ὁμοίως 
πέφυκεν ὅστις μὲν γὰρ ὑπερόπτης τῶν στρατευο- 
μένων καὶ οὐδεπώποτε ἢ σπανίως ἑόρακε τοὺς ὑπὲρ 
τῆς ἀρχῆς κινδυνεύοντας καὶ πονοῦντας, τὸν δὲ ἀν- 

ν, Ν 

καὶ γὰρ δὴ καὶ 5: 

ΝΜ ἀναπείϑει μὴ ἀπέχεσϑαι. τῆς ποίμνης. 

μὲν στρατιώτας διαϑρύπτει. μήτε γυμνάξων μήτε, 
ω » ἢ 

πονεῖν παρακελευόμενος. τῶν δὲ ἄλλων ἀνθρώπων: 

ΟΕΒΑΤΙΟΊΙ. 7 

όνητον καὶ ἄνοπλον ὄχλον διατελεῖ ϑωπεύων, δμοιόν 

γὲ πέπονϑε καϑάπερ εἰ ποιμὴν τοὺς συμφυλάττον- 
τας αὐτῷ κύνας ἀγνοοίη καὶ μήτε τροφὴν αὐτοῖς 

ὀρέγοι μήτε συναγρυπνήσειέ ποτε φυλάττουσιν" οὗ- 
τος γὰρ οὐ τὰ ϑηρία μόνον. 

ῦστις δὲ τοὺς 

᾽ νἡ Ἁ 

ἠμέλησεν. ὅμοιός ἐστι κυβερνήτῃ τοὺς μὲν ναύτας 
᾿ - Ν᾿ , κ᾿ , “- 

διαφϑείροντι πλησμονῇ τὲ καὶ ὑπνῳ δι ἡμέρας. τῶν το 

δ᾽ ἐπιβατῶν Καὶ τῆς νεὼς ἀπολλυμένης οὐδὲν φρον- 
τίξοντι. εἰ δέ τις πρὸς μὲν ταῦτα ἔχοι μετρίως. τοὺς 

’ -" 7 3 ἢ)» 
ὃὲ πλησίον αὐτῷ καὶ φίλους καλουμένους ἀτιμάξοι 

᾿ ᾿ » Ὁ 
Ἴπτὲ καὶ μὴ σκοποίη τοῦτο. ὁπὼς δόξουσι μακάριοι καὶ 

ξηλωτοὶ πᾶσι. λανϑάνει προδότης αὑτοῦ καὶ τῆς ἀρ- 
χῆς γιγνόμενος, τοὺς μὲν ὄντας φίλους ἀϑύμους 
ποιῶν, τῶν δὲ ἄλλων μηδένα ἐπιϑυμεῖν τῆς αὐτοῦ 

φιλίας, ἀποστερῶν δ᾽ ἑαυτὸν τοῦ καλλίστου καὶ 
ὠφελιμωτάτου κτήματος φιλίας τίς μὲν γὰρ ἀοκνό- 
τέρος πονεῖν, ὅταν τούτου καιρὸς ῇ, φίλου; τίς δὲ 
συγχαίρειν ἑτοιμότερος ἐν ταῖς εὐτυχίαις ; τίς δὲ δυσ- 
χεραίνειν ἑτοιμότερος ἐν ταῖς ἀτυχίαις; ὁ παρὰ τί- 

νος δὲ ἔπαινος ἡδίων ἢ τῶν φίλων; παρὰ τίνος δὲ 

τἀληϑὲς ἀλυπότερον; τίς δὲ φρουρά, ποῖα δὲ ἐρύ- 
ἡβτα, ποῖα δὲ ὅπλα βεβαιότερα καὶ κρείττω τῆς ἀπὸ 

τῶν εὐνοούντων φυλακῆς; ὁπόσους γὰρ ἄν τις ῃ κε- 
κτημένος ἑταίρους. τοσούτοις μὲν ὀφθαλμοῖς ἃ βού- 
λεται ὁρᾷ, τοσαύταις δὲ ἀκοαῖς ἃ δεῖ ἀκούει. τοσαύ- 
ταις δὲ διανοίαις διανοεῖται περὶ τῶν συμφερόντων. 

᾿ ᾿ , Ὕ " ᾿ » “᾿ 
διαφέρει γὰρ οὐδὲν ἡ εἴ τῷ ϑεὸς ἕν σῶμα ἔχοντι πολ- : 

ἡ Ἁ Ν υ , ν ἃ ᾽ ’ ; 

λας ψυχας ἔδωκεν ἁπάσας ὑπὲρ ἐκείνου προνοουμέ- 
" Ἢ Ὶ . " Ἢ : ᾿ , 

νας. ἵνα δὲ τὰ πολλὰ ἀφεὶς εἴπω τὸ φανερώτατον 

3 Ὶ Ἢ ᾿ ’ 
ἀλλα καὶ τοὺς κυνας : 

ΗΝ 
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σημεῖον. τοιοῦτός ἐστιν ὁ χρηστὸς βασιλεύς, ὃν οἱ ἢ ἢ βαρβάροις γεγόνασι βασιλεῖς οὐκ ἀνάξιοι τυγχάνειν ἀγαϑοὶ ἄνδρες οὐκ αἰσχύνονται ἐπαινοῦντες οὔτε ἢ ταύτης τῆς πρυσηγορίας, τοῦ ϑεοῦ τούτου μαϑητάς τὸν παρόντα χρόνον οὔτε τὸν ὕστερον. καὶ μέντοι καὶ Ὁ} τε καὶ ξηλωτὰς ὁ λόγος αὐτοὺς ἀποφαίνεται. Ζεὺς 
αὐτὸς οὐ τὸν παρὰ τῶν βαναύσων καὶ ἀγοραίων ᾿ς γὰρ μόνος ϑεῶν πατὴρ καὶ βασιλεὺς ἐπονομάζξεται 

ὅ ἀγαπᾷ ἔπαινον, ἀλλὰ τὸν παρὰ τῶν ἐλευϑέρων χαὶ καὶ Πολιεὺς καὶ Φίλιός τε καὶ Ἑταιρεῖος καὶ Ὁμό- 5 
γενναίων, οἷς οὐκ ἄξιον ξὴν ψευσαμένους. τίς οὖν ἢ γνιος. πρὸς δὲ τούτοις Ἱκέσιός τε καὶ Φύξιος καὶ Ξέ- 
οὐκ ἂν μακαρίσειε τὸν τοιοῦτον ἄνδρα τε καὶ βίον: ᾿ς ψιος καὶ Κτήσιος καὶ ᾿Ἐπικάρπιος καὶ μυρίας ἄλλας 
[πόϑεν δὲ οὐκ ἂν ἔλθοιεν ἐπ᾽ ἐκεῖνον ὀψόμενοί τε αὖ- ἐπικλήσεις ἔχων. πάσας ἀγαϑὰς καὶ ἀγαϑῶν αἰτίας" τὸν καὶ ἀπολαύσοντες τὴς καλῆς διανοίας καὶ ἀγα- βασιλεὺς μὲν κατὰ τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν δύναμιν ὠνο- 

ι ϑῆς; τί μὲν γὰρ σεμνότερον ϑέαμα γενναίου καὶ ἢ μασμένος, πατὴρ δὲ οἶμαι διά τε τὴν κηδεμονίαν καὶ τὸ 
φιλοπόνου βασιλέως: τί δὲ ἥδιον ἡμέρου καὶ προσ- ΞΜ} ἢ τὸ πρᾷον, Πολιεὺς δὲ κατὰ τὸν νόμον καὶ τὸ κοινὸν 
φιλοῦς, πάντας μὲν εὖ ποιεῖν ἐπιϑυμοῦντος, ἅπαν- ππὔφελος, Ὁμόγνιος δὲ διὰ τὴν τοῦ γένους κοινωνίαν 
τας δὲ δυναμένου; τί δὲ λυσιτελέστερον ἴσου καὶ ϑεοῖς τε καὶ ἀνθρώποις. Φίλιος δὲ καὶ Ἑταιρεῖος. 
δικαίου ἢ τένος μὲν γὰρ ὁ βίος ἀσφαλέστερος ἢ ὃν ὅτε πάντας ἀνθρώπους συνάγει καὶ βούλεται εἶναι 

"5 πάντες ὁμοίως φυλάττουσι ν; ὃ τένος δὲ ἡδίων ἢ τοῦ ἀλλήλοις φίλους. ἐχϑρὸν δὲ ἢ πολέμιον μηδένα. κέ- 15 
μηδένα ἐχϑρὸν ἡγουμένου: ὁ τένος δὲ ἀλυπότερος ἢ ἴννσιος δὲ ὡς ἂν ἐπήκοός τε καὶ ἵλεως τοῖς δεομένοις, 

. γω ᾿ » » 3 ἤ ν᾿ ) τοῦ μηδὲν ἔχοντος αὑτὸν αἰτιάσασϑαι: τίς δὲ εὐτυ- Φύξιος δὲ διὰ τὴν τῶν κακῶν ἀπόφυξιν. Ξένιος δέ, «1 ὶ Ἷν 

χέστερος ἐκείνου τοῦ ἀνδρός, ὅστις ἀγαϑὸς ὧν οὐ- ὅτι καὶ τοῦτο ἀρχὴ φιλίας, μηδὲ τῶν ξένων ἀμελεῖν 
δένα λανθάνει; ἐγὼ μὲν οὖν ἁπλῶς εἶπον τὰ περὶ μηδὲ ἀλλότριον ἡγεῖσϑαι μηδένα ἀνθρώπων, Κτή- 

0 τὸν ἀγαϑὸν βασιλέ ἕα. τούτων δὲ εἴ τι φαίνεται προσ- σιος δὲ καὶ ᾿Επικάρπιος, ἅτε τῶν καρπῶν αἴτιος καὶ 0 
ἥκειν σοι. μακάριος μὲν αὐτὸς τῆς εὐγνώμονος καὶ δοτὴρ πλούτου καὶ κτήσεως. οὐ πενίας οὐδὲ ἀπορίας. 
ἀγαϑῆς φύσεως, μακάριοι δὲ ἡμεῖς οἱ συμμετέχον- ὡς εὐθὺς ἁπάσας ταύτας δέον ἐγγενέσϑαι τὰς δυνά- 

τες. μετὰ δὲ τὸν νῦν εἰρημέ νον λόγον ἐγὼ μὲν ἐπε- δθὴ μεις τῇ τοῦ βασιλέως δυνάμει τε καὶ κλήσει. καλὸν 
'ϑύμουν διελϑεῖν περὶ τοῦ μεγίστου καὶ πρώτου βα- οὖν εἰπεῖν ὑπὲρ τῶν ὅλων τῆς διοικήσεως ὁποῖόν ὰ 45 σιλέως καὶ ἄρχοντος, ὃν χρὴ μιμουμένους ἀεὶ τοὺς ᾿ τὸ σύμπαν αὐτό τὲ εὔδαιμον χαὶ σοφὸν ἀεὶ δια- 55 δἰ “ ϑνητοὺς καὶ τὰ τῶν ϑνητῶν διέποντας ἐπιμελεῖσϑαι, πορεύεται τὸν ἄπειρον αἰῶνα᾽ συνεχῶς ἐν ἀπείροις 
πρὸς ἐχεῖνον ὡς δυνατόν ἐστιν εὐϑύνοντας καὶ ἀφο- περιόδοις μετὰ τύχης τε ἀγαϑῆς καὶ δαίμονος ὁμοίου 
μοιοῦντας τὸν αὑτῶν τρόπον. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ καὶ προνοίας καὶ ἀρχῆς τῆς δικαιοτάτης τε καὶ ἀρί- Ὅμηρος διοτρεφέας εἷναί φησι τοὺς ἀληϑῶς βασιλέας ᾿ς στῆς, ἡμᾶς τε ὁμοίους παρέχεται κατὰ φύσιν κοιψψὴν 

30 καὶ Ζιὶ τὴν βουλὴν ὁ ομοίους,. καὶ τὸν Μίνω » μεγίστην ᾿ς τὴν αὑτοῦ καὶ τὴν ἡμετέραν, ὑφ᾽ ἕνὶ ϑεσμῷ καὶ 30 
ἔχοντα δόξαν ἐπὶ δικαιοσύνῃ, τοῦ Διὸς ὁμιλητὴν δηνόμῳ κεκοσμημένους καὶ τῆς αὐτῆς μετέχοντας πολι- 
ἔφη γενέσϑαι. καὶ σχεδὸν ὅσοι πώποτε ἐν Ἕλλησιν τείας. ἣν ὁ μὲν τιμῶν καὶ φυλάττων καὶ μηδὲν ἐναν- 

»ἮΝὭ 
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τίον πράττων νόμιμος καὶ ϑεοφιλῆς χαὶ κόσμιος. ὁ 
ὃὲ ταράττων ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ καὶ παραβαίνων καὶ 
ἀγνοῶν ἄνομος καὶ ἄκοσμος, ὁμοίως μὲν ἰδιώτης. 
ὁμοίως δὲ καὶ ἄρχων ὀνομαξόμενος" πολὺ δὲ μείζων 
καὶ φανερωτέρα πᾶσιν ἡ παρὰ τοῦ ἄρχοντος πλημμέ- 

᾿εια. ὥσπερ οὖν ὅσοι στρατηγοί τε καὶ ἄρχοντες στρα- 
τοπέδων καὶ πόλεων καὶ ἐθνῶν, ὅστις ἂν τὸν σὸν ιά- 
λιστα μυμῆται τρόπον καὶ τοῖς σοῖς ἤϑεσιν ὅμοιον αὑ- 
τὸν ὡς δυνατὸν φαίνηται παρέχων. οὗτος ἂν εἴη 

; σοὶ πάντων ἑταιρότατος καὶ προσφιλέστατος" εἰ δέ 
τις ἐναντίος καὶ ἀνόμοιος γίγνοιτο. δικαίως ὁ ἂν τυγ- 
χάνοι μέμψεώς τὲ καὶ ἀτιμίας καὶ αὐτῆς γὲ τῆς ἀρ- 
χῆς ταχὺ παυϑεὶς παραχωρήσειεν ἑτέροις ἀμείνοσί 
τε καὶ ἄμεινον δυναμένοις διοικεῖν" οὕτω δὴ καὶ τῶν 

5 βασιλέων, ἅτε οἶμαι παρὰ τοῦ “1ὸς ἐχόντων τὴν 
δύναμιν καὶ τὴν ἐπιτροπήν, ὃς μὲν ἂν πρὸς ἐχεῖνον 
βλέπων πρὸς τὸν τοῦ “Διὸς νόμον τε καὶ ϑεσμὸν κο- 

’ 

0 κῶν ἈἘΕῪΝΕ ] 
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-» ’ ’ μ᾿ Ἁ Ὑ Ἁ - 7] 

τοῦ μὲν τὲ κλέος εὐρυ δια ξεῖνοι φορέουσι 
" , ᾽ 3 ’ , ᾿ ᾿" Γ λ Α 

πάντας ἐπ᾿ ἀνθρώπους, πολλοὶ δέ μιν ἐσϑλὸον 

ἔειπον. 
Ἁ ᾽ [ “ κὴ Ἁ , 

τὸ μὲν οὖν ἐμόν. ὁπὲρ ἔφην. ἡδιστα καὶ προϑυμό- 
-»" , " Ἶμη: ᾿. ’ Ἁ Γ Ἁ “-" Ν 

τατα τοῦτον εἴποιμ᾽ ἂν τὸν λογον. τὸν ὑπὲρ τοῦ Ζίιος 

καὶ τῆς τοῦ παντὸς φύσεως. ἐπεὶ δὲ πλείων ἐστὶ 

παντὸς τοῦ καιροῦ τοῦ παρόντος καὶ δεόμενος ἀπο- 

δείξεων ἀκριβεστέρων. αὐϑίς ποτε ἴσως γένοιτ᾽ ἂν 

σχολὴ διελϑεῖν αὐτόν. εἰ δ᾽ ἄρα μῦϑον ἐθέλοις τινὰ 
ἀκοῦσαι, μᾶλλον δὲ ἱερὸν καὶ ὑγιᾶ λόγον σχήματι 
μύϑου λεγόμενον, τυχὸν οὐκ ἄτοπός σοι φανήσεται 
νῦν τε καὶ ὕστερον ἐνθυμουμένῳ κατὰ σαυτὸν ὃν 
ἐγώ ποτε ἤκουσα γυναικὸς Ἠλείας ἢ ̓ ἀρχαδίας ὑπὲρ 
Ἡρακλέους διηγουμένηρ. ὡς γὰρ ἔτυχον ἐν τῇ φυγῇ 

ποτὲ ἀλ μενος" καὶ πολλήν γε χάριν οἶδα τοῖς Θεῦτῃ 

ὅτι μὲ οὐκ εἴασαν ϑεατὴν γενέσϑαι πολλῶν καὶ ἀδί- 

ἐπήειν. δ᾽ οὖν ὡς ἐδυνάμην πλεί- 
σμῆται καὶ ἄρχῃ δικαίως τε καὶ καλῶς, ἀγαϑῆς τυγ- νΝ ἤ πν στὴν γῆν ἐν ἀγύρτου σχήματι καὶ στολῇ, τοῦτο μὲν 
χάνει μοέρας καὶ τέλους εὐτυχοῦς " ὃς δ᾽ ἂν παραβῇ 
καὶ ἀτιμάσῃ τὸν ἐπιτρέψαντα καὶ δόντα τὴν δωρεὰν 
ταύτην, οὐδὲν ἀ ἁπώνατο τῆς πολλῆς ἐξουσίας καὶ δυ- 
νάμεως ἢ τοσοῦτον μόνον ὅσον φανερὸς πᾶσι γενέ: 
σϑαι τοῖς καϑ᾽ αὑτὸν καὶ τοῖς ὕστερον πονηρὸς καὶ 
ἀκόλαστος ὦν, τὸν μυϑευόμενον Φαέϑοντος ἀἄναπλη- 

55. ρῶσας πότμον. ἅτε ἰσχυροῦ καὶ ϑείου παρὰ “μοΐραρι59 
ἐπιβὰς ὀχήματος, οὐχ ἱκανὸς ὧν ἡνέοχος. 
καὶ Ὅμηρος ὧδέ πῶς᾽ 

ὃς μὲν ἀπηνὴς αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀπηνέα εἰδῇ; 
τρῦ δὲ καταρῶνται πάντες βροτοὶ ἄλγε᾽ ὀπίσσω 
ξωῷ, ἀτὰρ τεϑνεῶτί ἃ ἐφεψιόωνται ἅπαντες" 

λέγει 

Ἢ 
ὃς δ᾽ ἂν ἀμύμων αὐτὸς ἔῃ καὶ ἀμύμονα εἰδῇ. 

9 

παρ Ελληνας, τοῦτο δὲ παρὰ βαρβάρους, 
αἰτίξων ἀκόλους, οὐκ ἄορας οὐδὲ λέβητας. 

καὶ δή ποτὲ ἀφικόμενος εἰς Πελοπόννησον ταῖς μὲν 
πόλεσιν οὐ πάνυ προσήειν; περὶ δὲ τὴν χώραν διέ- 

τριβον, ἅτε πολλὴν ἰστορίαν ἔχουσαν, νομεῦσι καὶ 

κυνηγέταις, γενναίοις τε καὶ ἁπλοῖς ἤϑεσιν, ἐπιμι- 

γνύμενος. καὶ δὴ βαδίζων ὡς ἀφ᾽ Ἡραίας εἰς Πῖ- 

σαν παρὰ τὸν ᾿Δλφειὸν μέχρι,μέν τινοβ ἐπετύγχανον 
τῆς ὁδοῦ, μεταξὺ δὲ εἰς ὕλην τινὰ “" δυσχωρίαν 

, ᾽ ᾿ ᾿ »ν ᾿ ἢ ἐμπεσὼν καὶ πλείους ἀτραποὺς ἐπὶ βουκόλι᾽ ἅττα καὶ 
ποίμνας φερούσας. οὐδενὶ συναντῶν οὐδὲ δυνάμε- 
νος ἐρέσϑαι, διαμαρτάνω τε καὶ ἐπλανώμην μεσημ- 
βρίᾳ σταϑερᾶ. ἰδὼν οὖν ἐπὶ ὑψηλῷ τινι δρυῶν συ- 

στροφὴν οἷον ἄλσος. ὠχόμην ὡς ἀποψόμενος ἐντεῦ- 

20 
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δωοΥ ν Ἂ.»" »ἤ ᾿ ϑὲεν οὗον τινὰ ἡ οἰκίαν. καταλαμβάνω οὐν λέϑους 
τὲ τινας δέχῃ συγκειμένους καὶ δέρματα ἱερείων κρε- 
μάμενα καὶ ῥόπαλα καὶ βακτηρίας, νομέων τινῶν 
ἀναϑήματα,᾽ ὡς ἐφαίνετο; ὀλίγον ὃὲ ἀπωτέρω καϑη- 
μένην γυναῖκα ἰσχυρὰν καὶ μεγάλην, τῇ δὲ ἡλικίᾳ 
πρεσβυτέραν, τὰ μὲν ἄλλα ἄγροικον στολὴν ἔχουσαν, 
πλοχάμους δέ τινὰς πολιοὺς καϑεῖτο. ταύτην ἕκαστα 
ἀνηρώτων. ἡ δὲ πάνυ πράως καὶ φιλοφρόνως δω- 
θίζουσα τῇ φωνῇ τὸν τε τόπον ἔφραξεν ὡς Ἡρακλέ- 
ους ἱερὸς εἴη, καὶ περὶ αὑτῆς. ὅτι παῖδα ἔχοι ποι- 
μένα καὶ πολλάκις αὐτὴ νέμοι τὰ πρόβατα" ἔχειν δὲ 
μαντικὴν ἐχ μητρὸς ϑεῶν δεδομένην ; χρῆσϑαι ὃὲ 
αὐτῇ τούς τε νομέας πάντας τοὺς πλησίον καὶ τοὺς 
γεωργοὺς ὑπὲρ καρπῶν καὶ βοσκημάτων γενέσεως 
καὶ σωτηρίας. Καὶ σὺ δὲ ἐλ ἤλυϑας, ἔφη, οὐχ ἄνευ 
ϑείας τύχης εἰς τόνδε τὸν τύπον οὐ γὰρ ἐάσω δε 
ἀπελϑεῖν μάτην. μετὰ τοῦτο δὲ προέλεγεν ὅτε οὐ 
πολὺς χρόνος ἔσοιτό μοι τῆς ἄλης καὶ τῆς ταλαιπω- 

π καὶ πον ρους. 

καὶ τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης. 
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ΕΥ » ν᾿ νοντὸ διὰ τῶν πρώτων μαντικῶν τε καὶ ϑείων ἀν- 
Ὗ » " - ἤ ᾽ 3 

δρῶν" οἷον ἐν Θράκῃ τινὰ λέγουσιν Ὀρφέα γενέσϑαι 
ῇἍ ΓΙ " Ἀ ᾽ὔ " »}Ἤ Ἁ -»". 

Μουσὴης υἱὸν. ἄλλον δὲ ποιμένα ἐν ὁρὲι τινὶ τῆς 
ἣ ,ὕ 3 -»Ὕ . “" » ᾿ “"» “μη ι 

Βοιωτίας αὐτῶν ἀκοῦσαι τῶν Μουσῶν ὅσοι δὲ ἄνευ 
᾿ ᾿ -. " ἤ Ἁ ,Ἢ 

δαιμονίου κατοχῆς καὶ ἐπιπνοίας λόγους τινὰς ὡς 5 

ἀληϑεῖς παρ᾽ αὑτῶν ἐκόμισαν εἰς τὸν βίον. ἀτόπους 

ἄκουξ δὴ τοῦδε τοῦ μύϑου σφόδρα 
ἐγρηγορώς τε καὶ τὸν νοῦν προσέχων, , ὕπως διαμνη- 

μονεύσας ἀπαγγείλῃς πρὸς ἐκεῖνον. ᾧ φημί σ5 συμ- 

βαλεῖν. ἔστι δὲ περὶ τοῦδε τοῦ ϑεοῦ: 

ἐσμεν. ἦν μὲν γάρ, ὡς πάντες λέγουσι, Διὸς υἱὸς 
ἐξ ᾿Δλκμήνης. βασιλεὺς δὲ οὐ μόνον [άργους., ἀλλὰ 

τοῦτο δὲ οὗ πολλοὶ οὐκ 
ἴσασιν, ἀλλ᾽ ὅτι αὐτὸς ἀπεδήμει στρατευόμενος καὶ 
ἱφυλάττων τὴν ἀρχήν, οἱ δ᾽ Εὐρυσϑέα φασὶ βασι- 15 
λεύειν τότε. ταῦτα μὲν οὖν λέγεται μάτην ὑπ᾽ αὐτῶν. 
ἐκεῖνος δὲ οὐ μόνον τῆς Ἑλλάδος ἠν βασιλεύς, ἀλλ᾽ 

ἀπ᾽ ἀνίσχοντος ἡλίου μέχρι δυομένου πάσης ἤρχε γῆς 

παρ᾽ ῷ νῦν 10 

ἐδ 

ρίας. οὔτε σοί, εἶπεν, οὔτε τοῖο ἄλλοις ἀνϑρώποις. 
ταῦτα δὲ ἔλεγεν, οὐχ ὥσπερ οἵ πολλοὶ τῶν λεγομέ- Μ᾿ 
νῶν ἐνθέων ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. ἀσϑμαίνουσα καὶ 
περιδινοῦσα τὴν κεφαλὴν καὶ πειρωμένη δεινὸν ἐμ- 
βλέπειν, ἀλλὰ πάνυ ἐγκρατῶς καὶ σωφρόνως. Συμ- 
βαλεῖς δέ, ἔφη, ποτὲ ἀνδρὶ καρτερῷ., πλείστης ὃ ἀφ- 
χοντι χώρας καὶ ἀνθρώπων" τούτῳ μήποτε ὀκνήσῃς 
εἰπεῖν τόνδε τὸν ὖϑον., εἰ καί σου καταφρονεῖν τι- 
νες μέλλοιεν ὡς ἀδολέσχου καὶ πλάνητος. οἵ γὰρ ἀν- 
ϑρώπων λόγοι καὶ τὰ πάντα σοφίσματα οὐδενὸς ἄξια 
πρὸς τὴν παρὰ τῶν ϑεῶν ἐπίπνοιαν καὶ φήμην. ὅσοι 
γάρ ποτε σοφοὶ καὶ ἀληϑεῖς κατ᾽ ἀνθρώπους λόγοι 
περὶ ϑεῶν τε καὶ τοῦ σύμπαντος, οὐκ ἄνευ ϑείας 
βουλήσεως καὶ τύχης ἐν ψυχὴ ποτε ἀνθρώπων ἐγέ- 

καὶ τῶν ἀνθρώπων ἁπάντων, παρ᾽ οἷς ἱερά ἐστιν 
6 ,ὕ 5 νἋ Ἁ ’ ς “ “" 

4“ Ἡρακλέους. ἣν δὲ καὶ πεπαιδευμένος ἁπλῶς. οὐ 20 
, γκι 

πολυτρόπως οὐδὲ περιττῶς σοφίσμασι καὶ πανουρ- 
ὃν γήμασιν ἀνθρώπων κακοδαιμόνων. λέγουσι δὲ καὶ 

“"- " .Ν Ἁ 3 ἤ " 

ταῦτα περὶ Ἡρακλέους. ὡς γυμνὸς ἤει μόνον ἔχων 
- ’ -»Ὕ Ψν ᾿ ν 

λεοντῆν καὶ ῥόπαλον. τοῦτο δὲ οὕτω λέγουσιν. ὅτι 
ω » ’ » 9 Ἷ » με 

ἐκεῖνος οὔτε χρυσίον οὔτε ἀργύριον οὔτε ἐσθῆτα 50 

περὶ πολλοῦ ἐποιεῖτο, ἀλλὰ ταῦτα πάντα ἐνόμιξε τοῦ " 2} 
πων 

μηδενὸς ἄξια, πλὴν ὅσον δοῦναι καὶ χαρίσασθαι. 
πολλοῖς γαῦν οὐ μόνον χρήματα ἄπειρα καὶ γὴν καὶ 

» ᾽ ᾿ ’ ΄ 

ἀγέλας ἵππων καὶ βοῶν. ἀλλὰ βασιλείας καὶ πόλεις 
μ“ Ν ’ νἱ ν 25 ολας ἐδωρήσατο. ἐπίστευς γὰρ αὑτοῦ πάντα εἶναι 30 
καὶ οὐδὲν ἀλλότριον, προσγενέσϑαι δὲ τοῖς δοϑεῖσι 

, »- " 3 »" , τὴν εὔνοιαν τῶν λαβόντων. οὐ τοίνυν οὐδὲ ἐκεῖνο (. ξ" 



14 ὨΙΟΝῚΒΝ Ὲ ΒΕΟΝΟ 

ἢ ΓῚ ̓ αὖ μᾳ δὴ εἴ ’ »»: - 

ἀληϑές φασιν ὁτι δὴ περιῇει μόνος ἄνευ στρατιᾶς. 

οὐ γὰρ δυνατὸν πόλεις τε ἐξαιρεῖν καὶ τυράννους 
3 ) ἤ - “"» ᾿ 

ἀνθρώπους καταλύειν καὶ πᾶσι πανταχοῦ προστατ- 
ἣ “ Ω . ᾽ ΕἸ " 

τειν χωρὶς δυνάμεως. ὅτι δὲ αὐτουργὸς ἣν καὶ τῇ 
ν ᾿ ᾿ ἃ - ἢ 

ψυχὴ πρόϑυμος καὶ τὸ σῶμα ἱκανὸς καὶ πάντων μαᾶ- 
᾽ ’ ἤ , Ἁ Ξ" , “ν»᾿ Γ 

λιστα ἐπόνει. μόνον αὐτὸν ἔφασαν βαδίξειν καὶ πρατ- 
' ἢ ᾿ Ὶ " 

τειν καὶ μὴν ὁ γε πατὴρ αὖ- 
- , Ἁ 5 ᾿ ω ἡ ἃ 

τοῦ πολλὴν ἐπιμέλειαν ἐποιεῖτο, ὁρμάς τε ἀγαϑὰς 

[χ χὰ "" ͵ ἤ 

απανταὰ οσα βουλοιτο. 

ἐπιπέμπων καὶ εἰς ὁμιλίας ἀνθρώπων ἀγαϑῶν ἄγων. 
ἐσήμαινε δὲ καὶ δι᾽ οἰωνῶν καὶ δι᾿ ἐμπύρων καὶ διὰ 
πάσης μαντικῆς ἕκαστα. ἐπεὶ δὲ ἑώρα βουλόμενον 
ἄρχειν αὐτόν, οὐ τῶν ἡδονῶν οὐδὲ τῶν πλεονεξιῶν 
ἐπιϑυμοῦντα, ὧν ἕνεκεν οἵ πολλοὶ τούτου ἐρῶσιν, 
ἀλλ᾽ ὡς ἂν δύνηται πλεῖστα καὶ πλείστους εὖ ποιεῖν. 

ἐπιστάμενος αὐτοῦ γενναίαν οὖσαν τὴν φύσιν. ὅμως 0" 
δὲ ὑπονοῶν ὅσον ἦν ἐν αὐτῷ ϑνητόν, καὶ ὅτι πολλὰ 
παραδείγματα ἐν ἀνθρώποις πονηρὰ εἴη τρυφῆς καὶ 
ἀκολασίας καὶ πολλὰ παρατρέπουσιν ἄκοντα τὸν πε- 

φυκότα ὀρϑῶς ἔξω τῆς αὑτοῦ φύσεώς τε καὶ γνώμης. 
ταῦτα λογιξόμενος Ἑρμῆν ἔπεμψε, κελεύσας ἃ δεῖ 
ποιεῖν. ὁ δὲ ἀφικόμενος εἰς Θήβας, ἔνϑα νέος ὧν 

ἐτρέφετο Ἡρακλῆς. ἔφραξέ τε ὃς εἴη καὶ παρ᾽ ὅτου 

πεμφϑείς, καὶ ἄγει λαβὼν. αὐτὸν ἄφραστον καὶ ἄβα- 
ἢ ’ δω" "" γ᾽ ὔ 

τον ἀνθρώποις ὁδόν, ἕως ἠλϑεν ἐπί τινα ὑπεροχὴν τιν 
ἡ “" ω ἐ 

ὕρους περιφανῆ καὶ σφόδρα ὑψηλήν, 
- Ἴ Ἷ , ω 3 " ἤ Υ͂ δεινῶς ἀπότομον κρημνοῖς ὀρϑίοις καὶ βαϑείαᾳ φά- 

Ἁ Ν ““ 

τὰ δὲ ἔξωϑεν 

ραγγι. ποταμοῦ κύκλῳ περιρρέοντος πολὺν ψόφον 
τε καὶ ἦχον ἀναδιδόντος. ὡς τοῖς κάτωϑεν ἀνα- 

βλέπουσι μίαν ὁρᾶσϑαι τὴν ἄνω κορυφήν, τὸ δὲ ἀλη- 
ϑὲς ἣν δίδυμος ἐκ μιᾶς ῥίζης. καὶ πολύ γε ἀλλήλων 
διειστήκεσαν. ἐκαλεῖτο δὲ αὐτῶν ἡ μὲν βασέλειος 
ἄκρα, ἱερὰ Διὸς βασιλέως, ἡ δὲ ἑτέρα τυραννική, 
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Τυφῶνος ἐπώνυμος. δύο δὲ εἶχον ἔξωϑεν ἐφόδους 

κῃ εἰς αὑτάς, μίαν ἱέκατέρα ἡ μὲν βασίλειος ἀσφαλῆ 

καὶ πλατεῖαν. ὡς ἀκινδύνως τε καὶ ἀπταίστως δι᾽ 

αὐτῆς εἰσιέναι ἐφ᾽ ἄρματος ἐλαύνοντα, εἴ τῷ δεδο- 

μένον εἴη παρὰ τοῦ μεγίστου ϑεῶν᾽ ἡ δὲ, ἑτέρα στε- 

νήν τε καὶ σχολιὰν καὶ βίαιον, ὡς τοὺς πλείστους 

πειρωμένους αὐτῆς οἴχεσθαι κατὰ τῶν κρημνῶν καὶ 

τοῦ ῥεύματος, ἅτε οἶμαι παρὰ δίκην ἰόντας. φαίνε- 

ται μὲν ον. ὕπερ ἔφην. τοῖς πολλοῖξ; ατε ὁρῶσι 

μακρόϑεν, ἄμφω μία τε καὶ ἐν ταὐτῷ σχεδόν; ὑπερ- 

ἔχει δὲ ἡ βασίλειος χορυφὴ τοσοῦτον ὥστ᾽ ἐκείνη μὲν 

ἐπάνω τῶν νεφῶν. ἐστιν. ἐν αὐτῷ τῷ τὲ καϑαρῷ καὶ 

αἰϑοίῳ ἀέρι, ἡ δὲ ἑτέρα πολὺ κατωτέρω, περὶ αὐτὴν 

μάλιστα τὴν τῶν νεφῶν συστροφήν, σκοτεινὴ καὶ 

ἀχλυώδης. ἄγων οὖν ἐκεῖσε ὁ Ἑρμῆς ἐπέδειξε τὴν 

φύσιν τοῦ χωρίου. τοῦ δὲ Ἡρακλέους, ἅτε νέου καὶ 

φιλοτίμου ; προϑυμουμένου ϑεάσασϑαι τἄνδον, Οὐ- 

κοῦν ἕπου. φησίν; ἵνα καὶ σαφῶς ἴδῃς τὴν διαφορὰν 
- ; 

πατῶν ἄλλων, ὃ λανϑάνει τοὺς ἀνοήτους. ἐπεδείκνυεν 

οὖν αὐτῷ πρῶτυν ἐπὶ τῆς μείξονος κορυφῆς καθη: 

μένην ἐν ϑρόνῳ λαμπρῷ γυναῖκα εὐειδῆ καὶ με- 

γάλην ; ἐσθῆτι λευκῇ κεκοσμημένην, σκῆπτρον ἔχου- 

σαν οὐ χφυσοὺν οὐδὲ ἀργυροῦν, ἀλλ᾽ ἑτέρας φύσεως 

καϑαρᾶς καὶ πολὺ λαμπροτέρας ., ὑποίαν μάλιστα τὴν 

Ἥραν γράφουσι" τὸ δὲ πρύσωπον φαιδρὸν ὁμοῦ καὶ 

σεμνόν, ὡς τοὺς μὲν ἀγαϑοὺς ἅπαντας ϑαρρεῖν ὁρῶν- 

τας. κακὸν δὲ μηδένα δύνασϑαι προσιδεῖν. μὴ μᾶλ- 

λον ἢ τὸν ἀσϑενῆ τὴν ὕψιν ἀναβλέψαι πρὸς τὸν τοῦ 

ον ἡλέου κύκλον᾽ καϑεστηκὸς δὲ χαὶ ὅμοιον αὐτῆς τὸ 

εἶδος ὁρᾶσϑαι καὶ τὸ βλέμμα οὐ μετατρεπόμενον᾽ 

πολλὴν δ᾽ εὐφημίαν τὸ καὶ ἡσυχίαν ἀϑόφυβον κατ- 

ἔχειν τὸν τόπον᾽ εἶναι δὲ ἅπαντα μεστὰ καρπῶν τε 

2 
“ἄ 
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καὶ ξῴων εὐθενούντων ἀπὸ παντὸς γένους". παρὴν 
δὲ καὶ χρυσὸς αὐτόϑι ἄπλετος σεσωρευμένος καὶ ἄρ- 
γυρος καὶ χαλκὸς καὶ σίδηρος. οὐ μὴν ἐκείνη γε οὐ- 
δὲν τῷ χρυσῷ προσεῖχεν οὐδὲ ἐτέρπετο, ἀλλὰ μᾶλ- 

ὁ λὸν τοῖς καρποῖς τε καὶ ξώοις. ἰδὼν οὖν αὐτὴν ὁ 
Ἡρακλῆς ἠδέσϑη τε χαὶ ἠρυϑρίασε, τιμῶν καὶ σε- 
βόμενος, ὡς ἂν ἀγαϑὸς παῖς μητέρα γενναίαν. καὶ 

ἤρετο τίς ἐστι ϑεῶν τὸν Ἑρμῆν" ὁ δὲ εἶπεν, Αὕτη σοι 
μακαρία δαίμων Βασιλεία ; Διὸς βασιλέως ἔχγονορ. 

ιο ὁ δὲ Ἡρακλὴς ἐχάρη καὶ ἐθάρρησε πρὸς αὐτήν. καὶ 
αὖϑις ἐπήρετο τὰς σὺν αὐτῇ γυναῖκας. Τίνες εἰσίν ; 
ἔφη ὡς εὐσχήμονες καὶ μεγαλοπρεπεῖς καὶ ἀρρενω - 051: 

,᾿ΨΝ ω ς “" ποί. Ηδε μέν. ἔφη. σοι ἡ προσορῶσα γοργόν τε καὶ 
πρᾶον, ἐκ δεξιῶν καϑημένη, 4ίκη. πλείστῳ δὴ καὶ 

γ᾿ ἤ ἢ ἊΝ ᾶ 3 ἵν φανερωτάτῳ λάμπουσα κάλλει. παρὰ δὲ αὐτὴν Εὐ- 
" , “ ᾿ ἃ Ἁ : νομέα. πάνυ ὁμοία καὶ μικρὸν διαφέρουσα τὸ εἶδος. 

ἐκ δὲ τοῦ ἐπὶ ϑάτερα μέρους γυνὴ σφόδρα ὡραία καὶ 
ἁβρῶς ἐσταλμένη καὶ μειδιῶσα ἀλύπως" Εἰρήνην κα- 
λοῦσιν αὐτήν" ὁ δ᾽ ἐγγὺς οὗτος ἑστηκὼς τῆς Βασι- 

20 λείας παρ᾽ αὐτὸ τὸ σκῆπτρον ἔμπροσϑεν ἰσχυρὸς 
ἀνήρ, πολιὸς καὶ μεγαλόφρων, οὗτος δὲ καλεῖται 
Νόμυς" ὁ δὲ αὐτὸς καὶ λόγος ὀρϑὸς κέχληται, σύμ- 
βούλος καὶ πάρεδρος, οὗ χωρὶς οὐδὲν ἐ ἐκξέναις πρᾶξαι 
ϑέμις οὐδὲ διανοηϑῆναι. 

3. ὁρῶν ἐτέρπετο καὶ προσεῖχε τὸν νοῦν. ὡς οὐδέποτε 
αὐτῶν ἐπιλησόμενος. ἐντεῦϑεν δὴ ἐπεὶ κατιόντες 
ἐγένοντο κατὰ τὴν τυραννικὴν εἴσοδον. 4] εῦρο, ἔφη; 
ϑέασαι καὶ τὴν ἑτέραν, ἧς ἐρῶσιν οἱ πολλοὶ καὶ 
περὶ ἧς πολλὰ καὶ παντοδαπὰ πράγματα ἔχουσι, 

0 φονεύοντες οἱ ταλαίπωροι, παῖδές τε γονεῦσι πολ- 
λάκις ἐπιβουλεύοντες καὶ γονεῖς παισὶ καὶ ἀδελφοὶ 
ἀδελφοῖς, τὸ μέγιστον κακὸν ἐπιποϑοῦντες καὶ μα- 

ν 

τα καὶ ὁκλαΐξων. 

ταῦτα μὲν οὖν ἀκούων καὶ 
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ὁμ καρέζοντες, ἐξουσίαν μετ᾽ ἀνοίας. καὶ δὴ πρῶτον 
μὲν αὐτῷ τὰ περὶ τὴν εἴσοδον ἐδείκνυεν. ὡς μία μὲν 

φη ἐφχίνετο πρόδηλος, καὶ αὐτὴ σχεδὸν ὁποίαν πρό- 
τερον εἶπον, ἐπισφαλὴς καὶ παρ᾽ αὐτὸν φέρουσα τὸν 
κρημνόν. πολλαὶ δὲ ἄδηλοι καὶ ἀφανεῖς διαδύσεις, : 
καὶ κύκλῳ πᾶς ὑπόνομος ὃ τόπος καὶ διατετμημένος 
ὑπ᾽ αὐτὸν οἶμαι τὸν ϑρόνον, αἱ δὲ πάροδοι καὶ ἀτρα- 
ποὶ πᾶσαι πεφυρμέναι αἵματι καὶ μεσταὶ νεκρῶν. 

διὰ δὲ τούτων οὐδεμιᾶς ἦγεν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἔξωϑεν 
᾿Ῥκαϑαρωτέραν. ἅτε οἶμαι ϑεατὴν ἐσόμενον. ἐπεὶ δὲ 
εἰσῆλθον, καταλαμβάνουσι τὴν Τυραννίδα καϑημέ- 

νην ὑψηλὴν ἐξεπίτηδες. προσποιουμένην καὶ ἀφο- 
μοιοῦσαν αὑτὴν τῇ Βασιλείᾳ, πολὺ δέ, ὡς ἐνόμιξεν, 
ὑψηλοτέρῳ καὶ κρείττονι τῷ ϑρόνῳ. μυρίας ἄλλας 

τινὰς ἔχοντι γλυφάς. καὶ διαϑέσει χρυσοῦ καὶ ἐλέ- 

φαντος καὶ ἠλέκτρου καὶ ἐβένου καὶ παντοδαπῶν 

χρωμάτων πεποικιλμένῳ. τὴν δὲ βάσιν οὐκ ἦν ἀσφα- 
λὴς ὁ ϑρόνος οὐδὲ ἡδρασμένος. ἀλλὰ κυνούμενός τέ 

ἦν δὲ οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν ἐν κόσμῳ δια- 
κείμενον, ἀλλὰ πρὸς δόξαν ἅπαντα καὶ ἀλαζονείαν 

καὶ τρυφήν. πολλὰ μὲν σκῆπτρα. πολλαὶ δὲ τιᾶραι 
καὶ διαδήματα ἐπὶ τῆς κεφαλῆβ. καὶ δὴ μιμουμένη 
τὸ ἐκείνης ἦϑος ἀντὶ μὲν τοῦ πρυσφιλοῦς μειδιάματος 
ταπεινὸν ἐσεσήρει καὶ ὕπουλον. ἀντὶ δὲ τοῦ σεμνοῦ 
βλέμματος σκυϑρωπὸν ὑφεωρᾶτο καὶ ἄγριον. ἵνα δὲ 
φαίνοιτο μεγαλόφρων. οὐ προσέβλεπε τοὺς προσιόν- 
τας. ἀλλ᾽ ὑπερεώρα καὶ ἠτίμαξεν. ἐκ δὲ τοὐτού πᾶ- 
σιν ἀπηχϑάνετο, πάντας δὲ ὑπενόει. καϑημένη δὲ 
ἀτρεμίξειν οὐκ ἐδύνατο, ϑαμινὰ δὲ κύκλῳ περιέ- 
βλεπε καὶ ἀνεπήδα πολλάκις ἐκ τοῦ ϑοόνου. τὸ δὲ 
χρυσίον αἴσχιστα ἐφύλαττεν ἐν τοῖς κόλποις. πάλιν 
δὲ ἐρρίπτει φοβηϑεῖσα ἀϑρόον, εἶτ᾽ εὐθὺς ἥρπαξεν 

ὉΙΟ. 1. - 
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ὅ,τι ἔχοι τις τῶν παριόντων καὶ τὸ βραχύτατον. ἡ δὲ 

ἐσθὴς παντοδαπή, τοῦτο μὲν ἁλουργίδων, τοῦτο δὲ 

φοινικῶν. τοῦτο δὲ κροχωτῶν" 

τινες φαινόμενοι τῶν πέπλων πολλὰ δὲ καὶ κατέρ- 
ἡσαν δὲ καὶ λευκοέιτν 
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ϑρώπους ἐκόλαξε καὶ τῶν ὑπερηφάνων τυράννων 
χατέλυε καὶ ἀφῃρεῖτο τὴν ἐξουσίαν. καὶ νῦν ἔτι τοῦτο 
δρᾷ, καὶ βοηϑός ἐστι καὶ φύλαξ σοι τῆς ἀρχῆς, ἕως 
ἂν τυγχάνῃς βασιλεύων. 

5. ρῆκτο τῆς στολῆς. χρώματα δὲ παντοδαπὰ ἠφίει, φο- 

βουμένη καὶ ἀγωνιῶσα καὶ ἀπιστοῦσα καὶ ὀργιξο- 

μένη, καὶ ποτὲ μὲν ὑπὸ λύπης ταπεινή, ποτὲ δὲ 

ὑφ᾽ ἡδονῆς μετέωρος ἑωρᾶτο, καὶ νῦν μὲν ἐγέλα τῷ 

προσώπῳ πάνυ ἀσελγῶς, πάλιν δὲ εὐϑὺς ἐθρήνει. τιᾺ 

ι0 ἦν ὃὲ καὶ ὅμιλος περὶ αὐτὴν 7 υναικῶν οὐδὲν ἐκείναις 

ὁμοίων, ἃς ἔφην εἶναι περὶ τὴν Βασιλείαν, ἀλλ᾽ 

Ὠμότης καὶ Ὕβρις καὶ ἀνομία καὶ Σταάσις. αἵ πᾶσαι 

διέφϑειρον αὐτὴν καὶ κάκιστα ἀπώλλυον. ἀντὶ δὲ 

Φιλίας Κολακεία παρῆν. δουλοπρεπὴς καὶ ἀνελεύϑε- 

ι5 ρος. οὐδεμιᾶς ἧττον ἐπιβουλεύουσα ἐκείνων, ἀλλὰ 

μάλιστα δὴ πάντων ἀπολέσαι ζητοῦσα. ὡς ὃὲ καὶ 

πυνϑάνεται αὐτοῦ ὃ Ἑρμῆς 

᾿Δλλὰ τὴν μὲν 

ΠΕΡῚ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Β. 

4έγεταί ποτε ᾿4λέξανδρον τῷ πατρὶ Φιλίππῳ 
μειράκιον ὄντα διαλεχϑῆναι περὶ Ὁμήρου μάλα ἀν- 
δρείως καὶ μεγαλοφρόνως" οἵ δὲ αὐτοὶ λόγοι οὗτοι 
σχεδόν τι καὶ περὶ βασιλείας ἦσαν. ἐτύγχανε μὲν γὰρ 
ὁ ᾿4λέξανδρος στρατευόμενος ἤδη μετὰ τοῦ πατρός, 
καίτοι τοῦ Φιλίππου κωλύοντος" ὁ δὲ οὐχ οἷός τ᾽ ἤν 10 
κατέχειν αὑτόν, ὥσπερ οἱ γενναῖοι σκύλακες οὐχ 
ὑπομένουσιν ἀπολείπεσϑαι τῶν ἐπὶ ϑήραν ἐξιόντων, 

"ἀλλὰ συνέπονται πολλάκις ἀπορρήξαντες τὰ δεσμα. 
ἐνίοτε μὲν οὖν ταράττουσιν ἐν τῷ ἔργῳ διὰ τὴν νεό- 
τητα καὶ τὴν ἐπιϑυμίαν φϑεγγόμ νοι καὶ πρὸ τοῦ και-- ιὉ 
ροῦ τὸ ϑηρίον ἀνιστάντες" ἐνίοτέ γε μὴν εἷλον αὐτοὶ 
προπηδήσαντες. τοιαῦτα ἐκεῖνος ἔπαῦχε τὸ ἀφο, 
ὥστε καὶ τῆς ἐν Χαιρωνείᾳ μάχης τε καὶ νίκης φασὶν 
αὐτὸν αἴτιον γενέσϑαι, τοῦ πατρὸς ὀκνοῦντος τὸν 

κίνδυνον. τότε δ᾽ οὖν ἀπὸ ροτῆσο, ἥκοντες ἐν Ζέῳ 20 
τῆς Πιερίας ἔϑυον ταῖς “Μούσαις, καὶ τὸν ἀγῶνα τῶν 
Ὀλυμπίων ἐτέϑεσαν, ὃν φασιν ἀρχαῖον εἶναι παρ᾽ 
αὐτοῖς. ἤρετο οὖν αὐτὸν ὁ Φίλιππος ἐν τῇ συνου- 
σίᾳ, Διὰ τί. ποτε. ὦ παῖ, σφόδρα οὕτως ἐχπέπληξαι 
τὸν Ὅμηρον ὥστε διατρίβεις περὶ μόνον τῶν ποιη- 25 

ἐχρῆν μέντοι μηδὲ τῶν ἄλλων ἀμελῶς ἔχειν. 

- ἦμ 

ταῦτα ἱχανῶς ἐτεϑέατο. 
, ἣ 3 , 

ποτέρα αὐτὸν ἀρέσειε τῶν γυναικῶν. 
᾿ φ -»Ἥ - 

ϑαυμάξω καὶ ἀγαπῶ, καὶ δοκεῖ μοι 
" 3 - , ἢ , ἣ "-- 59 ᾿ , 

40 ϑέεὸς ἄληϑως είναι. ζήλου καὶ μακαρισμου ἀξία, ταυ- 

την δὲ τὴν ὑστέραν ἐχϑίστην ἔγωγε ἡγοῦμαι καὶ μια- 

ρωτάτην. ὥστε ἥδιστα ἂν αὐτὴν ὥσαιμι κατὰ τούτου 

ἑτέραν. ἔφη. 

τοῦ σκοπέλου καὶ ἀφανίσαιμι. ταῦτ᾽ οὖν ἐπήνεσεν. ὃ 
ἐ -- » Ὁ" 

Ἑρμῆς καὶ τῷ Διὶ ἔφρασε. κἀκεῖνος ἐπέτρεψεν αὐ- 
"» ᾿ -» ἤ " Γ 

25 τῷ βασιλεύειν τοῦ σύμπαντος ἀνϑρώπῶων γένους. ὡς 
» " “ μ“ » Ἷ 

ὄντι ἱκανῷ. τοιγαροῦν ὅπου μὲν ἴδοι τυραννέδα καὶ 
᾽ ᾿ ’ ἰχ2 

τύραννον, ἐκόλαξε καὶ ἀνήρει., παρά τε Ἕλλησι καὶ 
. “."" Ὰ , " , ᾿.» 

βαρβάροις" οὁπου δὲ βασιλείαν καὶ βασιλέα. ἐτίμα 
Ἢ -“ὦ“ “ -ν » 3 

καὶ ἐφύλαττε. καὶ διὰ τοῦτο τῆς γῆς καὶ τῶν ἀν- 
Ι - ᾿ ᾽ ἊΝ , 3 ω 

ϑρώπων σωτῆρα καὶ εἷναι. οὐχ ὅτι τὰ ϑηρία αὑτοῖς 
, ) τὸ Ἃ ν , " -» 

ἀπήμυνε" πόσρν γὰρ ἄν τι καὶ βλάψειε λέων ἡ σῦς 
» ᾽ , ᾿ ᾿ Ὶ ᾽ 

ἄγριος; ἀλλ᾽ ὅτι τοὺς ἀνημέρους καὶ πονηροὺς ἀν- τῶν. 
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Ν“ “" Γ Ἁ Β Ἁ 

ὅ,τι ἔχοι τις τῶν παριόντων καὶ τὸ βραχύτατον. ἡ δὲ 
, “» " γο ἐμ Ἁ 

ἐσθὴς παντοδαπή, τοῦτο μὲν ἁλουργίδων,. τοῦτο δὲ 
φοινικῶν,. τοῦτο ὃὲ κροκωτῶν" σαν δὲ καὶ λευκοέιτν 

“πϑρώπους ἐκόλαξε καὶ τῶν ὑπερηφάνων τυράννων 
κατέλυε καὶ ἀφῃρεῖτο τὴν ἐξουσίαν. καὶ νῦν ἔτι τοῦτο 
δρᾷ; καὶ βοηϑός ἐστι καὶ φύλαξ σοι τῆς ἀρχῆς, ἕως 

τινες φαινόμενοι τῶν πέπλων πολλὰ δὲ καὶ κατέρ- 
ρηκτο τῆς στολῆς. χρώματα δὲ παντοδαπὰ ἠφίει. φο- 
βουμένη καὶ ἀγωνιῶσα καὶ ἀπιστοῦσα καὶ ὀργιξο- 
μένη, καὶ ποτὲ μὲν ὑπὸ λύπης ταπεινή. ποτὲ δὲ 
ὑφ᾽ ἡδονῆς μετέωρος ἑωρᾶτο, καὶ νῦν μὲν ἐγέλα τῷ 

Γ Γ ᾽ “- ’ ᾿ ᾽ Ἁ 

προσώπῷ παᾶνυ ἀσελγὼρ πάλιν δὲ εὐϑὺς ἐϑρήνει. 718 

ἣν ὃὲ καὶ ὅμιλος π περὶ αὐτὴν γυναικῶν οὐδὲν ἐκείναις 

ὁμοίων, ἃς ἔφην εἶναι περὶ τὴν Βασιλείαν, ἀλλ᾽ 
ν., ᾽ , ,χ Ὃσὔ Ὶ » 

᾿μότης καὶ Ὕβρις καὶ ἀνομία καὶ Στάσις, αἵ πᾶσαι 
.» , ᾿. ἃ “ , , " Ἢ Ἢ 

διέφϑειρον αὐτὴν καὶ κακιστὰ ἀπώλλυον. ἀντὶ δὲ 
' ᾿ " " - ' ᾿ , , 
Φιλίας Κολακεία παρῆν. δουλοπρεπης καὶ ἀνελεύϑε- 

3. «οἱ - ᾿ " Γ " " Π 

005. οὐδεμιᾶς ἡττον ἐπιβουλευουσὰα ἐκείνων. ἀλλὰ 
“. ν ὃ , , ’ “ ς »" Ἁ μαλισταὰ δὴ παντῶν ἀπολέσαι ξητοῦσα. ὡς δὲ καὶ 
-“" - ἤ 3 “,“ΨΜΥ.Υ -» 

ταῦτα ἱκανῶς ἐτεϑέατο, πυνϑάνεται αὐτοῦ ὃ Ἑρμῆς 
3 ,. 3 ’ » » 3 Ἁ Ἁ Ἁ 

ποτέρα αὕτον ἀρέσειε τῶν γυναικῶν. ᾿4λλὰ τὴν μὲν 
ὃ“ " , " ω 

ἑτέραν, ἔφη. ϑαυμάξω καὶ ἀγαπῶ, καὶ δοκεῖ μοι 
" ὑληϑῶς εἰ" ξγ) 10’ ᾿ νΨ ϑων ἤ 

ϑεὸς ἄληϑῶως είναι. ξηλου καὶ μακαρισμοῦ ἀξία, ταυ- 
Ὶ ς ᾿ " δ - 

την δὲ τὴν ὑστέραν ἐχϑίστην ἔγωγε ἡγοῦμαι καὶ μια- 
Ὺ᾿ “Ὁ Ὅ ν » Ἁ 

ρωτάτην. ὥστε ἥδιστα ἂν αὐτὴν ὥσαιμι κατὰ τούτου 
-" 3 ὔ -" » Ὠ , “ 

τοῦ σκοπέλου καὶ ἀφανέσαιμι. ταῦτ᾽ οὖν ἐπήνεσεν ὁ 
ς - ᾿ - » "ὦ “»" ᾽ Ερμης καὶ τῷ Ζιὶ ἔφρασε. κἀκεῖνος ἐπέτρεψεν αὐ- 

-»"“7 Ις “" , ’ Ἵ 

τῷ βασιλευειν τοῦ σύμπαντος ἀνϑρώπων γένους. ὡς 
3, “» -ν κῳ “γ ᾿ν 

ὄντι ἱκανῷ. τοιγαροῦν ὅπου μὲν ἴδοι τυραννέδα καὶ 
ἤ ἑ Υ͂ " ὶ 3 ᾿ς ἤ )γ ᾿ 

τύραννον. ἐκολαξε καὶ ἄνῃρει., παρὰ τε Ελλησι καὶ 
.,Ν ἃ ᾿ ᾿ , ν᾿. βαρβάροις" οπου δὲ βασιλείαν καὶ βασιλέα. ἐτίμα 

ΠῚ ».» » -»"ΝὟ “-»" » » ν καὶ ἐφύλαττε. καὶ διὰ τοῦτο τῆς γῆς καὶ τῶν ἀν- 
ἤ - : ν “ , ᾿ " 

ϑρωώπῶν σωτῆρα καὶ είναι. οὐχ οτι τὰ ϑηρία αὐτοῖς 
3 Ἃ " , ΟἹ "" 

ἀπήμυνε" ποὸσρν γαρ ἂν τι καὶ βλαψειε λέων ἢ σῦς 
» ᾽ , ΝΜ ᾿ ᾿ ᾿ 3 ἄγριος; ἀλλ΄ οτε τοὺς ἀνημέρους καὶ πονηροὺς ἀν- 

ἂν τυγχάνῃς βασιλεύων. 

Ν ΠΈΡΙ ΒΑΣΙΆΑΤΑΣ Ἢ: 

4έγεταί ποτε ᾿4λέξανδρον τῷ πατρὶ Φιλίππῳ: 
μειράκιον ὄντα διαλεχϑῆναι περὶ Ὁμήρου μάλα ἀν- 
δρείως καὶ μεγαλοφρόνωρ᾽ οἱ ὃξ αὐτοὶ λόγοι οὗτοι 
σχεδόν τι καὶ περὶ βασιλείας ἧσαν. ἐτύγχανε μὲν γὰρ 
ὁ ̓ 4λέξανδρος στρατευόμενος ἤδη μετὰ τοῦ πατρός. 
καίτοι τοῦ Φιλίππου κωλύοντος" ὃ δὲ οὐχ οἷός τ᾽ ἦν 
κατέχειν αὑτόν, ὥσπερ οἵ γενναῦο σκύλακες οὐχ 
ὑπομένουσιν ἀπολείπεσϑαι τῶν ἐπὶ ϑήραν ἐξιόντων, 

3 ἀλλὰ συνέπονται πολλάκις ἀπορρήξαντες τὰ δεσμά. 
ἐνίοτε μὲν οὖν ταράττουσιν ἐν τῷ ἔργῳ διὰ τὴν νεό- 
τητα καὶ τὴν ἐπιϑυμίαν φϑεγγόμενοι καὶ πρὸ τοῦ και-- 
ροῦ τὸ ϑηρίον ἀνιστάντες " ἐνίοτέ γε μὴν εἷλον αὐτοὶ 
προπηδήσαντερ. τοιαῦτα ἐκεῖνος ἐπρῖχε τὸ πρῶτον, 
ὥστε καὶ τῆς ἐν Χαιρωνείᾳ μάχης τε καὶ νίκης φασὶν 
αὐτὸν αἴτιον γενέσθαι. τοῦ πατρὸς ὀχνοῦντος τὸν 
κίνδυνον. τότε δ᾽ οὖν ἀπὸ σερατεέας ἥκοντες ἐν Δέῳ : 
τῆς Πιερίας ἔϑυον ταῖς “Μούσαις, καὶ τὸν ἀγῶνα τῶν 
Ὀλυμπίων ἐτίϑεσαν, ὃν φασιν ἀρχαῖον εἶναι παρ᾽ 
αὐτοῖς. ἤρετο οὖν αὐτὸν ὁ, Φίλιππος ἐν τῇ συνου- 
σίᾳ, “ιὰ τί. ποτε, ὦ παῖ, σφόδρα οὕτως ἐκπέπληξαι 
τὸν Ὅμηρον ὥστε διατρίβεις περὶ μόνον τῶν ποιη- 
τῶν. ἐχρῆν μέντοι μηδὲ τῶν ἄλλων ἀμελῶς ἔχειν. 

νὴ ἡ 
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σοφοὶ γὰρ οἱ ἄνδρες. καὶ ὁ ᾿4λέξανδρος ἔφη, Ὅτι 

δοκεῖ μοι, ὦ πάτερ. οὐ πᾶσα ποίησις βασιλεῖ πρέπειν, 
ὥσπερ οὐδὲ στολή. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ποιήματα ἔγω - τι 

γε ἡγοῦμαι τὰ μὲν συμποτικὰ αὐτῶν. τὰ δὲ ἐρωτικά, 
5 τὰ δὲ ἐγκώμια ἀϑλητῶν τε καὶ ἵππων νικώντων. τὰ 
δ᾽ ἐπὶ τοῖς τεϑνεῶσι ϑρήνους. τὰ δὲ γέλωτος ἕνεκεν 

ἢ λοιδορίας πεποιημένα, ὥσπερ τὰ τῶν κωμ ὡδοδιδα- 
Ἷ ἃ Ἁ -» ’ ἡ" ἣν... ’ 

σκαλῶν καὶ τὰ του Π|ᾳαρίου ποιητοῦ ἴσως δέ τινα 
Π - Ἢ Ἂ " Φ» ᾿ “ Ἷ , ΝΙΝ 

αὑτῶν καὶ δημοτικὰ λέγοιτ᾽ ἂν, συμβουλεύοντα καὶ 9" 
-" "" ω ἃ ι , ,Ἅ Ἂ 

παραινουνταὰ τοῖς πολλοῖς καὶ ἰδιώταις. καϑαπερ οἱ- 

μαι τὰ Φωκυλίδου καὶ Θεύγνιδος" ἀφ᾽ ὧν τί ἂν ὠφε- 
ληϑῆναι δύναιτο ἀνὴρ ἡμῖν ὅμοιος, 

πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλων. πάντεσσι δ᾽ ἀνάσ- 
σειν: 

5 τὴν δέ γε Ὁμήρου ποίησιν. μόνην ὁρῶ τῷ ὄντι γεν- 
ναίαν καὶ μεγαλοπρεπῆ καὶ βασιλικήν. ἡ πρέπει τὸν 
νοῦν προσέχειν ἄνδρα μάλιστα μὲν ἄρξειν μέλλοντα 
τῶν ὕπου ποτὲ ἀνθρώπων, εἰ δὲ μή. τῶν πλείστων 
καὶ φανερωτάτων, 
ποιμένα λαῶν. ἢ πῶς οὐκ ἄτοπον ἵππῳ μὲν μὴ ἐϑέ- 
λειν ἢ τῷ ἀρίστῳ χρῆσϑαι τὸν βασιλέα, τῶν δὲ ποιη- 
τῶν καὶ τοῖς ἥττοσιν ἐντυγχάνειν. ὥσπερ σχολὴν 
ἄγοντα: εὖὴ ἴσϑι, ἔφη. ὦ πάτερ. ἐγὼ οὐ μόνον ποιη- 
τὴν ἕτερον, ἀλλ᾽ οὐδὲ μέτρον ἄλλο ἢ τὸ Ὁμήρου 
ἡρῷον ἀκούων ἀνέχομαι. Φίλιππος "9 
αὐτὸν ἠγάσϑη τῆς μεγαλοφροσύν ης. ὅτι δῆλος ἣν 
οὐδὲν φαῦλον οὐδὲ ταπεινὸν ἐπινοῶν, ἀλλὰ τοῖς τε 
ἥρωσι καὶ τοῖς ἡμιϑέοις παραβαλλόμενος. ὅμως δὲ 
κινεῖν αὐτὸν βουλόμενος, Τὸν δὲ Ἡσίοδον. ὦ ᾿᾽4λέ- 
ξανδρε, ὀλίγου ἄξιον κρένεις. ἔφη; ποιητήν; Οὐκ 
ἔγωγε. εἶπεν, ἀλλὰ τοῦ παντύς, οὐ μέντοι βεσιλευ- 
σιν οὐδὲ στρατηγοῖς ἴσως. 

ἀτεχνῶς 78 ἐσόμενον κατ᾽ ἐκεῖνον 

" 

πάνυ οὗ "κυ 

᾿Δλλὰ τίσι μήν; καὶ ὃ 
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᾿Αλέξανδρος γελάσας. Τοῖς ποιμέσιν, ἔφη, καὶ τοῖς 
τέχτοσι καὶ τοῖς γεωργοῖς. τοὺς μὲν γὰρ ποιμένας 
φησὶ φιλεῖσθαι ὑπὸ τῶν Μουσῶν. τοῖς ὃὲ τέκτοσι 
μάλα ἐμπείρως παραινεῖ πηλίκον χρὴ τὸν ἄξονα τε- 
μεῖν. καὶ τοῖς γεωργοῖς, ὁπηνέκα ἄρξασϑαι πίϑου. 
Τί οὖν; οὐχὶ ταῦτα χρήσιμα, ἔφη, τοῖς ἀνθρώποις. 
ὁ Φίλιππος; Οὐχὴ ἡμῖν γε, εἶπεν, ῶ πάτερ, οὐδὲ Μα- 
κεδόσι τοῖς νῦν. ἀλλὰ τοῖς πρότερον. ἡνίκα νέμοντες 
καὶ γεωργοῦντες Ἰλλυριοῖς ἐδούλευον καὶ Τριβαλλοῖς. 

ὉΝ Οὐδὲ τὰ περὶ τὸν σπόρον, ἔφη. καὶ τὸν ἀμητόν, ὁ Φί- 
λιππος. ἀρέσκει σοι τοῦ Ἡσιόδου μεγαλοπρεπῶς οὔ- 
τῶς εἰρημένα: 

Πληιάδων ““τλαγενέων ἐπιτελλομενάων 
ἄρχεσϑ᾽ ἀμητοῦ, ἀρότοιο δὲ δυσομενάων. 

ἢ Πολύ γε μᾶλλον, εἶπεν ὃ Αλέξανδρος, τὰ παρ᾽ Ὁμή- 
ρθῶ γεωργικά. Καὶ ποῦ περὶ γεωργίας εἴρηκεν Ὅμη- 
ρος; ἤρετο ὁ Φίλιππος, 7 ῆ τὰ ἐν τῇ ἀσπίδι μιμήματα 
λέγεις τῶν ἀρούντων καὶ ϑεριξόντων καὶ τρυγῶν - 
τῶν ; Ἥκιστά γε, εἶπεν ὁ ̓ Δλέξανδρος. ἀλλὰ ἐκεῖνα 
πολὺ μάλλον" 

οἱ δ᾽ ὥστ᾽ ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν 
ὕγμον ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς μάκαρος κατ᾽ ἄρουραν 
πυρῶν ἢ γριθῶν" τὰ δὲ δράγματα ταρφέα πίπτει" 
ὡς Τρῶες καὶ “ἡχαιοὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι ϑορόντες 
δήουν, οὐδ᾽ ἕτεροι ὠνώοντ᾽ ὀλοοῖο φύβοιο. 

Ταῦτα μέντοι ποιῶν Ὅμηρος ἡττᾶτο ὑπὸ Ἡσιόδου, ὃ 
Φίλιππος εἶπεν" ἢ οὐκ ἀκήκοας τὸ ἐπίγραμμα τὸ ἐν 
Ἑλικῶνι ἐπὶ τοῦ τρίποδος" 

Ἡσίοδος Μούσαις Ἑλικωνίσι τόνδ᾽ ἀνέϑηκεν 
ὕμνῳ νικήσας ἐν Χαλκίδι ϑεῖον Ὅμηρον: 

᾿ Καὶ μάλα δικαίως. εἶπεν ὃ ̓Αλέξανδρος, ἡττᾶτο" οὐ 
ι γὰρ ἐν βασιλεῦσιν ἠγωνίξετο, ἀλλ᾽ ἐν γεωργοῖς καὶ 



22 

᾿" “- ν , ἤ 

ἰδιώταις, μᾶλλον ὃὲ ἐν ἀνθρώποις φιληδόνοις καὶ 
"" δ 3 ἢ) , Ἁ - 

μαλακοῖς. τοιγαροῦν ἠμύνατο τοὺς Εὐβοέας διὰ τῆς 
’ ΡΥ," -» » ᾿ δ ’ 

ποιησεῶς μηρος. Πῶς; ἤρετο ϑαυμᾶσας ὁ Φίλιπ- 
«, ᾽ » Ὶ ὴ 

πος. Ὅτι μόνους αὐτοὺς τῶν Ελληνῶν περιέκχειρεν 
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αἴσχιστα, κομᾶν ὄπισϑεν φήσας , ὥσπερ οἵ νῦν τοὺς πι 

παῖδας τοὺς ἁπαλούς. καὶ ὁ Φίλιππος γελάσας λέγει. 
ΓΝ Ψ Ν Ὁ "νυ. , "" Ἁ 3 

Οἶδας, ὦ ᾿Αλέξανδρε,. ὅτι δεῖ μὴ λυπεῖν τοὺς ἀγα- 

ϑοὺς ποιητὰς μηδὲ τοὺς δεινοὺς συγγραφέας. ὡς" ᾿ν ᾿ ᾽ ] 
" “ » κὴ , " καὶ »" ᾽ ᾿ 

κυρίους ὄντας 0,τι βούλονται περὶ ἡμῶν λέγειν. Οὐ 
κυρίους. τῷ γοῦν Στησιχόρῳ ψευσαμέ- 

ξ ς " 
ὁ μέντοι Ἡσίο- 

παντῶς., εἶπε, 
Ἁ -“ γ᾽ ᾽ " ᾿ 

νῷ κατὰ τῆς λενης οὐ συνηνεγκεν. 
ς ᾽ ἤ Ἷ "" 2 οἱ , ν 3 - Ἁ 

δος, ὦ πάτερ. δοκεῖ μοι οὐδὲ αὐτὸς ἀγνοεῖν τὴν ἑαυ- 
» .» κι " Υ ἤ -ν Ἢ κι, 

τοῦ δυναμιν ὁσον ἐλείπετο Ὁμήρου. Πῶς λέγεις - Ὅτι 
, , "» ν ",) ἤ) , 

ἐκείνου περὶ τῶν ἡρώων ποιήσαντος αὑτὸς ἐποίησε 
ν» 

Γυναικῶν κατάλογον, καὶ τῷ ὄντι τὴν γυναικωνῖτιν 

ὕμνησε, παραχωρήσας Ὁμήρῳ τοὺς ἄνδρας ἐπαινέ- 
σαι. ἐκ τούτου δὴ ἤρετο ὁ Φίλιππος. “4λλὰ σύ, ὦ 

᾿Αλέξανδρε, πότερον ἕλοιο ἂν ᾿4γαμέμνων ἢ ῬΟΔΝΝ 

ἢ ἐχείνων τις γεγονέναι τῶν ἡρώων ἢ Ὅμηρος; Οὐ 

0 μέντοι, ἦ δ᾽ ὃς ὁ ᾿Αλέξανδρος, ἀλλὰ ὑπερβάλλειν 
πολὺ τὸν ᾿4χιλλέα καὶ τοὺς ἄλλους. οὔτε γὰρ σὲ χεί- 
ρονα νομίζω τοῦ Πηλέως οὔτε τῆς Φϑίας ἀσϑενεστέ- 
ραν τὴν Μακεδονίαν οὔτε τὸν Ὄλυμπον ἀδοξότε- 

"»»Ἤ » κ ᾿ , » ψ ο 

ρον ρος τοῦ Πηλίου φαίην ἄν ἀλλὰ μὴν οὐδὲ 
ν , " 5 ᾿ ἢ μ», 

5» παιδείας φαυλοτέρας ἐπιτετύχηκα ὑπ᾽ ᾿Δριστοτέλους: 
Ἧ » ω ἡ " ᾿᾿͵ ». 3 ἤ ἤ φι 3 

ῃ ἐκεῖνος ὑπὸ Φοίνικος τοῦ “μυντορος. φυγάδος ἀν- 
Ν Ἁ ᾿ ᾿ “- ᾿ Ἷ ᾿ ’ 

δρος καὶ διαφόρου τῷ πατρί. πρὸς δὲ αὖ τούτοις 
ς Ἀ 3 , 6 , » 

ὁ μὲν Ἄχιλλευς ὑπήκουεν ἑτέροις, καὶ πέμπεται μετὰ 
-. Ὗ Γ ᾽ ἊΝ ᾽ 

μικρᾶς δυναμεῶς κυρίως ἄλλῳ συστρατευσόμενος" 
᾿ ᾿ ν" , Ν ᾿ ῃ Ἁ 3 “ ϑω Ἁ 0 ἐγώ δὲ οὐχ ἂν ποτὲ ὑπὸ ἀνθρώπων οὐδενὸς βασιλευ- 

, Γ᾿ ἡηνν ᾿ 

καὶ ὁ Φίλιππος μικροῦ παροξυνϑείς, ᾿᾽4λλ᾽ 
, " , ᾿ ᾽ " Ὺ ᾽ 

ἐμοῦ γὲ βασιλεύει, ὦ ᾿Αλέξανδρε; Οὐκ 

ϑείην. 
3 , 7 

οὐχ υὑπ 
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ἔγωγε, εἶπεν" οὐ γὰρ ὡς βασιλέως, ἀλλ᾽ ὡς πατρὸς 
ἀκούω σου. Σὺ δήπου καὶ ϑεᾶς φήσεις μητρὸς γεγο- 
νέναι σεαυτόν, ὥσπερ ὁ ̓ Δχιλλεύς; εἶπεν ὃ Φίλιππος, 
ἢ Ὀλυμπιάδα συμβαλεῖν ἀξιοῖς Θέτιδι: καὶ ὁ ̓Αλέξαν- 
δρος ἡσυχῇ μειδιάσας, Ἐμοὶ μέν, εἶπεν, ὦ πάτερ, 
ἀνδρειοτέρα δοκεῖ πασῶν τῶν Ν ηφηίδων. ἐνταῦϑα ὁ 
Φίλιππος γελάσας ., Οὐκὰν δρειοτέρα μόνον, ἔφη, ὦ 

παῖ, ἀλλὰ καὶ πολεμικωτέρα. ἐμοὶ γοῦν οὐ παύεται 

πολεμοῦσα. ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ τοσοῦτον ἅμα σπουδῇ 
" , "ἢ , , 

ἐπαιξάτην. πάλιν δὲ ἤρετο αὐτὸν ὁ Φίλιππος. ᾿4λλὰ 
Ἀ [ν} Οῇ ’ ,.} .] ͵ ὍΜΤΟν Ὅμηρον ουτῶ σφόδρα. ὦ “4λέξανδρε. ϑαυμαξων, 

108 
. ῦ -" ν] " Ἁ ᾿" χ, ᾿ -» 

πῶς ὑπερορᾶς αὐτοῦ τὴν σοφίαν ; Ὅτι, ἔφη. καὶ τοῦ 
Ὀλ ὔ . ἤ "ὃ 1 “" , ’ 9 ’ὔ 

λυμπίασι κηρυκὸς ἡθιστ αν ἀκουοίμι φῦξεγγομε- 
" “ “ 

νου μέγα καὶ σαφές, οὐ μέντοι κηρύττειν ἐβουλόμην 
ν᾿ Ἁ - 3 Ἁ ᾿] “-“" ἤ. 

αὕτος ἑτέρους νικῶντας, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον κηρύτ- 
- ’ . »ῃ ᾿ ᾿ 

τεσϑαι. ταῦτα δὲ λέγων ἐποίει φανερὸν ὅτι τὸν μὲν 
-" ν ἡ , Ἢ εν νὙν» ,) 

Ὅμηρον ἐνομιξε δαιμόνιον καὶ ϑεῖον τῷ οντι κήρυκα 

08 

τῆς ἀρετῆς, αὑτὸν δὲ καὶ τοὺς ἄνδρας ἐκείνους ἀϑλη- 
τάς τε καὶ ἀγωνιστὰς τῶν καλῶν ἔργων ἡγεῖτο. οὐ- 

εἶπεν, ὦ πάτερ, εἰ καὶ ποιητὴς 
ἐπεί τοι καὶ 

δὲν μὲν οὖν ἄτοπον, 

ἀγαϑὸς εἴην παρεχούσης τῆς φύσεως" 

ῥητορικῆς δέοι ἂν τῷ βασιλεῖ. σὺ γοῦν ἀντιγράφειν 
πολλάκις ἀναγκάξει καὶ ἀντιλέγειν ΖΙημοσϑένει, μάλα 
δεινῷ ῥήτορι καὶ γόητι, καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς ᾿4ϑήνησι 

πολιτευομένοις. Καὶ ἐβουλόμην γε, εἶπεν ὁ Φίλιπ-. 
πος παίζων, παραχωρῆσαι ᾿4ϑηναίοις ᾿ἀμφιπόλεως 

ἀντὶ τῆς 4Φημοσϑένους δεινότητος. ἀλλὰ πῶς Ὅμη- 
θον οἴει διανοεῖσϑαι περὶ ῥητορικῆς; ΖΙοκεῖ μοι; ἔφη. 

τὸ πρᾶγμα ϑαυμάξειν, ὦ πάτερ. οὐ γὰρ ἄν ποτε 

᾿Αχιλλεὶ διδάσκαλον λόγων ἐπήγετο τὸν Φοένικα. 

φησὶ γοῦν πεμφϑῆναι αὐτὸν ὑπὸ τοῦ πατρὸς 
μύϑων τε ῥητῆρ᾽ ἔμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων. 



10 ἁλούσης τῆς Τροίας. 
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τῶν τε ἄλλων τοὺς ἀρίστους καὶ βασιλικωτάτους 
ἐποίησεν ἐσπουδακότας οὐχ ἧττον περὶ τὴν τοιαύτην 
δύναμιν, τόν τε Ζιομήδην καὶ Ὀδυσσέα καὶ Ν ἕστορα, 
τοῦτον μὲν ὑπερβάλλοντα τῇ συνέσει τε καὶ τῇ πει- 

5 ϑοῖ. φησὶ γοῦν ἐν ἀρχῇ τῆς ποιήσεως, 
τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή" 

ὥστε καὶ τὸν “Δγαμέμνονα εὔχεσϑαι δέκα γέροντας 
αὐτῷ τοιούτους εἶναι μᾶλλον συμβούλους ῇ νεα- 
νίσκους οἷος ὅ τ᾽ Αἴας καὶ ““χιλλεύς , ὡς ϑᾶττον ἂν 

καὶ μὴν τὸ μέγεϑος τῆς περὶ 
τοὺς λόγους χθείας ἐδήλωσεν ἐν ἑ ἑτέρῳ. τῶν γὰρ Ἐλ- 
λήνων διὰ τὸ μῆκος τοῦ πολέμου καὶ τὴν χαλεπότητα 
τῆς πολιορχίαρ, ἔτι δὲ οἶμαι διὰ τὴν ἐπιλαβοῦσαν νῸ- 23 Ν 
σον καὶ τὴν στάσιν τῶν βασιλέων τοῦ τὲ ᾿Ἵγαμέμ νο- 

15 ψὸς καὶ “Αχιλλέως : ἀπειρηκότων ἤδη πρὸς τὴν στρα- 
τείαν , πρὸς ὃὲ αὖ τούτοις δημαγωγοῦ τινος ἐπανα- 
στάντος αὐτοῖς καὶ ταράξαντος τὴν ἐχχλησίαν. τὸ 
πλῆϑος ὥρμησεν ἐπὶ τὰς ναῦς. καὶ παραχρῆμα ἐμ- 
βάντες ἐβούλοντο φεύγειν, οὐδενὸς δυναμένου κα- 

20 τασχεῖν, οὐδὲ τοῦ ᾿“Δγαμέμνονος ἔχοντος ὃ τι χρήσηται 

ὐθ 

τοῖς παροῦσι πράγμασιν. οὐκοῦν ἐνταῦϑα μόνος αὐ- 
τοὺς ἐδυνήθη μετακαλέσαι καὶ μεταβαλεῖν Ὀδυσ- 
σεύς, καὶ τέλος ἔπεισε δημηγορῶν μετὰ τοῦ Νέστο- 
ρος μένειν. ὥστε τοῦτο μὲν τὸ ἔργον φανερῶς τῶν 

5 ῥητόρων ἐγένετο. πολλὰ δ᾽ ἄν τις ἐπιδείξεις καὶ 
ἕτερα. φαίνεται δ᾽ οὐ μόνον Ὅμηρος, ἀλλὰ καὶ 
Ἡσίοδος οὕτω φρονῶν. ὡς φιλοσοφίας τε ἅμα καὶ 
ῥητορικῆς τῆς ἀληϑοῦς τῷ βασιλεῖ προσῆκον, ἐν οἷς 
φησι περὶ Καλλιόπης, 
ὴ γὰρ καὶ βασιλεῦσιν ἅ ἅμ᾽ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ, 818 
ὄντινα τιμήσωσι Διὸς κοῦραι μεγάλοιο 
γεινόμενόν τ᾽ ἐσίδωσι διοτρεφέων βασιλήων. 

52} τοῦτο ἱκανὸς Ὅμηρος. 
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ἔπη μὲν οὖν ποιεῖν, ὦ πάτερ, ἢ λόγους πεζοὺς συγ- 
γράφειν, ὁποίας σὺ τὰς σὰς ἐπιστολάς. ἀφ᾽ ὧν σφό- 
δρα σέ φασιν εὐδοκιμεῖν, οὐ πάντως ἀναγκαῖον τοῖς 
βασιλεῦσιν, εἰ μή γε νέοις οὖσιν ἔτι καὶ σχολὴν ἄγου- 
σιν, ὥσπερ καὶ σὲ λέγουσιν ἐν Θήβαις διαπονῆσαι 
τὰ περὶ τοὺς λόγους οὐδ᾽ αὖ φιλοσοφίας ἅπτεσϑαι 
πρὸς τὸ ἀκριβέστατον, ἀπλάστως δὲ καὶ ἁπλῶς ἐν- 
δεικνύμενον αὐτοῖς τοῖς ἔργοις φιλάνθρωπον ἦϑος 
καὶ πρᾷον καὶ δίκαιον, ἔτι δὲ ὑψηλὸν καὶ ἀνδρεῖον, 
καὶ μάλιστα δὴ χαῖρον εὐεργεσίαις. ὅπερ ἐστὶν ἐγγυ- 
τάτω τῆς τῶν ϑεῶν φύσεως" τῶν γε μὴν λόγων ἡδέως 
ἀκούοντα τῶν ἐκ φιλοσοφίας, ὁπόταν καιρός, ἅτε 

, 3 Ἁ “ ᾿ ὩΜοῦκ ἐναντίων φαινομένων. ἀλλὰ συμφωνῶν τοῖς αὖυ- 
τοῦ τρύποις. τέρπεσϑαι δὲ ποιήσει καὶ προσέχειν τὸν 
νοῦν οὐχ ͵ ἁπασῃ., τῇ δὲ καλλίστῃ καὶ μεγαλοπρεπεστά- 
Τῇ. συμβουλεύσαιμ᾽ ἂν τῷ γενναίῳ καὶ βασιλικῷ τὴν 
ψυχήν. οἵαν μόνην ἐὔμεν τὴν Ὁμήρου καὶ τῶν Ἡσιό- 
δου τὰ τοιαῦτα. καὶ εἴ τις ἄλλο τι λέγει χρηστόν. 
οὔτε γὰρ μουσικήν, ἔφη, πᾶσαν μανϑάνειν ἐθέλοιμ᾽ 
ἄν, ἀλλὰ κιϑάρᾳ μόνον ἢ λύρᾳ χρῆσϑαι πρὸς ϑεῶν 
ὕμνους καὶ ϑεραπείας, ἔτι δὲ οἶμαι τῶν ἀγαϑῶν 
ἀνδρῶν τοὺς ἐπαίνους" οὐδέ γε ἄδειν τὰ Σαπφοῦς 
ἢ ̓ἀνακρέοντος ἐρωτικὰ μέλη πρέπον ἂν εἴη τοῖς βα- 
σιλεῦσιν, ἀλλ᾽, εἴπερ ἄρα, τῶν Στησιχόρου μελῶν ἤ 
Πινδάρου, ἐὰν ἢ τις ἀνάγκη. τυχὸν δὲ καὶ πρὸς 

Ἦ γάρ, εἶπεν ὃ Φίλιππος, 
πρὸς κιϑάραν -συμφωνῆσαί τινά σοι δοκεῖ ἂν τῶν 
Ὁμήρου; καὶ ὁ ““λέξανδρος γοργὸν ἐμβλέψας ὥσπερ 
λέων, Ἐγὼ μέν, εἶπεν, ὦ πάτερ; οἶμαι πρέπειν πολλὰ 
τῶν Ὁμήρου ἐπῶν πρὸς σάλπιγγα ἄδεσϑαι, μὰ 4ζ Ὁ 
οὐ τὴν ἀνακαλοῦσαν. ἀλλὰ τὴν ἐποτρύνουσαν καὶ 
παρακελευομένην, οὐχ ὑπὸ γυναικείου χοροῦ λεγό- 
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3 ᾽ Ἁ , “ 

μενα ἢ παρϑένων, ἀλλ᾽ ὑπὸ φάλαγγος ἐνόπλου, 
Ἁ - ν. Ἁ ’ Ἁ Ὁ Ρ)Ἅ ᾿ 

πολὺ μᾶλλον ἡ τὰ Τυρταίου παρὰ τοῖς “ακῶσιν. ἐν- 
»" ᾿ Ε “ 3 ,. ᾿ ᾿ ᾿ 

ταῦϑα ἐπῃνεσεν ὡς καλῶς αὕτον εἰπονταὰ ὁ Φέλιππος 
“- »"» 3 »" ᾿ ν»Ἂ»ν Ἢ »" 

καὶ ἀξίως τοῦ ποιητοῦ. Οὐκοῦν. ἡ δ᾽ ὃς, καὶ τοῦτο, 
χ »" ’ ψ Ω " Ἁ 

5 οὗπερ νῦν ἐμνήσϑημεν. Ὅμηρος ἐπιδείκνυσι. τον 
- " ς ," " 

γοῦν ᾿Δχιλλέα πεποίηκεν ὑστερίξοντα ἐν τῷ στρατο- 
͵ » , » ᾿ “ 3 ὧἱ 3 Ἁ ἤ 

πέδῳ τῶν ᾿Δχαιῶν οὐκ ἔκλυτα οὐδὲ ἐρωτικὰ μέλη 
" ὔ ᾿ "» 3 ᾿, -. ’ . 

ἄδοντα᾽ καίτοι φησί γε ἐρᾶν αὐτὸν τῆς Βρισηΐίδος 
Δ ᾿ ᾿ - ᾿ ,) 2 2 ; 
ἀλλα κιϑαραὰ μὲν χρησϑαι, μὰ 414 οὐκ ὠνησᾶμενον 

Ν " , “ ἢ) 3 Ἁ -»"ἽΣ 

ιυ οὐδ᾽ οἴκοϑεν ἄγοντα παρὰ τοῦ πατρός. ἀλλὰ ἐκ τῶν 
’ ὋὝ χὰ ᾿. ἤ Ἀ Ἁ 3 

λαφύρων ἐξελόμενον, ὅτε εἷλε τὰς Θήβας καὶ τὸν Ἣε- 
3 ι. .ΨὙ ΟὕὺὈΈΥχ Ν ἤ 

τίωνα ἀπέκτεινε τὸν τοῦ ἔκτορος κηδεστὴν. 
Ψ«»Ὁ» ’ ᾿ " ᾿ς μμ »"»Ἑ»» ’ 

τῇ 0γε. φησί. ϑυμὸν ἔτερπεν" ἄειδὲ δ᾽ ἀρὰ κλέα 
ν᾿ -" 

ἀνδρῶν, 
6 , ᾽ -»“"ὔ » »ὝἭὝ »} Ά 

ιὸ ὡς οὐδέποτε ἐκλανϑάνεσθϑαι δέον τῆς ἀρετῆς οὐδὲ 
- "» ἤ » δ᾿ ΡΩ 

τῶν εὐκλεῶν πράξεων, οὔτε πένοντα οὔτε ἀδοντα; 
᾿ " ὼ Ν ἡ ν᾿ 3 3 Ν ω 

τὸν γενναῖον ἄνδρα καὶ βασιλικόν, ἀλλ΄ ἀεὶ διατε--5 Ν 

λεῖν ἢ πράττοντα αὐτὸν μέγα τι καὶ ϑαυμαστὸν ἢ με- 
μνημένον τῶν ὁμοίων. ταῦτα δὲ ἔλεγε πρὸς τὸν 

2) πατέρα, ἐπιδεικνύμενος τὴν αὑτοῦ διάνοιαν. καὶ γὰρ 
δὴ ἐτύγχανε τὸν μὲν Ὅμηρον ἀγαπῶν, τὸν ᾿Δ4χιλλέα 

ὃὲ οὐ μόνον ἐθαύμαξεν. ἀλλὰ καὶ ἐξηλοτύπει τῆς 
Ὁμήρου ποιήσεως, ὥσπερ οἷ καλοὶ παῖδες ξηλοτυ- 

ποῦσι τοὺς καλούς, ἐνίοτε κρειττόνων ἐραστῶν τυγ- 
5 χάνοντας. τὸν δὲ ᾿Φγαμέμνονα οὐκ ἐμακάριξεν᾽ ἤλ- 

πιξε γὰρ πολὺ πλειόνων ἄρξειν αὐτὸς ἢ ὁπόσων ἐκεῖ- 
νος. τῶν δὲ ἄλλων ποιητῶν οὐ σφόδρα ἐφρόντιξε. 
Στησιχόρου δὲ καὶ Πινδάρου ἐπεμνήσϑη. τοῦ μὲν ὅτι 
μιμητὴς Ὁμήρου γενέσϑαι δοκεῖ καὶ τὴν ἅλωσιν οὐκ 

30 ἀναξίως ἐποίησε τῆς Τροίας. τοῦ δὲ Πινδάρου διά τε 

τὴν λαμπρότητα τῆς φύσεως καὶ ὅτι τὸν πρόγονον 
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αὐτοῦ καὶ ὁμώνυμον ἐπήνεσεν ᾿Δλέξανδρον,. τὸν φι- 
λέλληνα ἐπικληϑέντα,, ποιήσας εἰς αὐτόν, 

ὀλβίων ἐπώνυμε “ΖΙαρδανιδᾶν. 
διὰ τοῦτο γὰρ καὶ Θήβας ὕστερον πορϑῶν μόνην 
κατέλιπε τὴν οἰκίαν τὴν ἐκείνου. κελεύσας ἐπιγράψαι, 

Πινδάρου τοῦ μουσοποιοῦ τὴν στέγην μὴ κάετε. 
ἥπου πολλὴν ἠπίστατο χάριν τοῖς αὑτὸν ἐγκωμιάξουσι 
μὴ φαύλως. οὕτως ἄγαν φιλότιμος ὦν. Τί δέ; εἶπεν 
ὁ Φίλιππος, ὦ παῖ, πάνυ γὰρ ἡδέως ἀκούω σου τὰ 
τοιαῦτα λέγοντος. οὐδὲ οἴκησιν ἀξιοῖς κατεσκευάσϑαι 

τὸν βασιλέα πρὸς ἡδονὴν κεκοσμημένην χρυσῷ καὶ 
ἠλέχτρῳ καὶ ἐλέφαντι τοῖς πολυτίμοις; Οὐδαμῶς, εἶἷ- 

πεν, ὦ πάτερ, πολὺ δὲ μᾶλλον σκύλοις τε καὶ ὅπλοις πο- 

λεμίων ἀνδρῶν᾽ καὶ τά γε ἱερὰ τοιούτοις κόσμοις ἴλά- 
ΜῈ σκεσϑαι" καϑάπερ καὶ ὁ Ἕκτωρ ἠξίου προκαλούμενος 1 

τὸν ἄριστον τῶν ᾿Δχαιῶν" ὅτι κρατήσας τὸ μὲν σῶμα 
ἀποδώσει τοῖς συμμάχοις, τὰ δὲ ὅπλα, ἔφη, σκυλεύσω, 

καὶ κρεμόω ποτὶ νηὸν ᾿“πόλλωνος ἑκάτοιο. 
τῷ παντὶ γὰρ κρείττων οὗτος κόσμος τῶν ἱερῶν ἢ 

“ον σμαράγδων καὶ σαρδίων καὶ ὀνύχων, οἷος ἣν ὃ Σαρ- 
δαναπάλλου περὶ Νίνον. οὐ γὰρ βασιλέως τὰ τοι- 
αὗτα φιλοτιμήματα οὐδαμῶς. ἀλλ᾽ ἀνοήτου μὲν 
παίγνια κόρης. ἀκολάστου δὲ γυναικός. οὔκουν οὐδὲ 
᾿4ϑηναίους οὕτως, ἔφη, ξηλῶ τῆς δαπάνης καὶ πολυτε- 

, »" Ἁ Ἀ ’ ᾿ ἃ » "» “»Ἥ 7) 

λείας τῆς περὶ τὴν πολιν καὶ τὰ ἱερὰ οσον τῶν ἔργων : 
τι ν - , . Ὰ ᾿ 3 " ν 
αὶ ἔπραξαν οἵ πρότερον" τὸν γὰρ ἀκινάκην τὸν Μαρ- 

’ Ἁ “Ὡ » 868 δονίου πολὺ σεμνότερον καὶ κρεῖττον ἀνάϑημα ἔχουσι 
9 »"»Ἅ ς 

καὶ τὰς Μ“ακώνων ἀσπέδας τῶν ἐν Πύλῳ ποτὲ ἁλόν- 
“ “ » 3 

τῶν ἢ τὰ προπύλαια τῆς ἀκροπόλεως καὶ τὸ Ὀλυμ- 
"" ἢ ., " 3 “-“" κ 

πιεῖον ἀπὸ πλειόνων ἡ μυρίων ταλάντων. Οὐκοῦν, ἡ 
Β ’ὕ Ϊ, » ,. δὴ γ χω, “ 

δ ὃς ὁ Φέλιππος., ἐνταῦϑα τὸν Ὅμηρον οὐκ ἂν ἔχοις 
- ᾿ ᾿ » , ’ 3 ἊΨ 

ἐπαινεῖν. τὰ γὰρ τοῦ ᾿Αλκίνου βασίλεια, ἀνδρὸς Ελ- 

ὅ 
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ληνος καὶ νησιώτου, διεκόσμησεν οὐ μόνον κήποις καὶ 
φυτοῖς καὶ ὕδασιν, ὡς ἥδιστα ἐνοικεῖν, ἀλλὰ καὶ 
ἀγάλμασι χρυσοῖς. ἔτι δὲ μᾶλλον τὴν τοῦ Μενελάου 
οἴκησιν, καὶ ταῦτα ἀπὸ στρατείας ἥκοντος, ἄρ᾽ οὐ 
Περσικήν τινα καὶ Μηδικὴν ἐξηγεῖται, σχεδὸν τι οὐ 
πολὺ ἀποδέουσαν Σεμιράμιδος ἢ Δαρείου τε καὶ 
Ξέρξου τῶν βασιλείων ; φησὶ γοῦν, 

ὥστε γὰρ ἠελίου αἴγλη πέλεν ἠὲ σελήνης 
δῶμα καϑ᾽ ὑψερεφὲς Μενελάου κυδαλίμοιο 
χρυσοῦ τ᾽ ἠλέκτρου τε καὶ ἀργύρου ἠδ᾽ ἐλέφαντος. 

τοῖς γὰρ Τρωικοῖς σκύλοις ἐχρὴν μᾶλλον λάμπειν 
ἠμΠ,, Γ ᾿ ᾿ ἤ Κ᾿ Π 

αὕτο ἡ τούτοις κατὰ γὲ τὴν σὴν διανοιαν. καὶ ὁ .4λὲ- 
Ἂ ᾽ , ᾽ " [ ᾿ Ο 

ξανδρος ἐπισχών, Οὐκ ἔγωγε, εἶπε. τὸν Ὅμηρον 
’ Ἂ -φ« "» , - Ἵ ᾿ Ἁ 

ἐάσειν μοι δοκῶ ἀναπολόγητον᾽" ἴσως γὰρ πρὸς τὸν 
» , , , Ὶ , {7 

τοῦ Μενελάου τρόπον ἐποίησε τὰ βασίλεια, ον φησι 
, εἰ - ᾽ "Ὁ Ι 

μόνον εἶναι τῶν “χαιῶν μαλϑακὸν αἰχμητήν. σχε- 
, ᾿ Υ ᾿ 3. ὧλ -» » 3 ὧὧλ " " 

δὸν γὰρ οὖν ἔοικεν οὐδὲ τῶν ἀλλῶν οὐδὲν μάτην ὁ 
᾿ ΓΙ ,, ᾿ ᾿ " 

ποιητὴς οὗτος λέγειν, ἀλλὰ καὶ στολὴν καὶ οἴκησιν 
’ Ἁ . -» ’ Ω 7 

καὶ δίαιταν πρὸς τὸ τῶν ἀνθρώπων ηϑὸος πολλάκις 
, , νΥ » ᾿ ἃ ᾽ ,"- ’ ᾿. κ» 
ἀπεικάξει. διὰ τοῦτο τὰ μὲν ἐν Φαίαξι βασίλεια ἐκο- 

») 3 ’ ἦ ν 

σμησεν αλσεσί τε καὶ ὀπώραις δι᾽ ἔτους καὶ κρήναις 
3 ᾿ " ν " , »" - Ὁ ξ 2Μ 
ἄεναοις. ἔτι δὲ μᾶλλον τὸ τῆς Καλυψοῦς. ατε ὡραίας 388 

καὶ φιλανθρώπου ϑεᾶς, ἐν νήσῳ καϑ᾽ αὑτὴν ἀπῳ- 
κισμένης" τοῦτο μὲν γὰρ εὐώδη διαφερόντως φησὶ 
τὴν νῆσον τῶν ἡδίστων ἐν αὐτῇ ϑυμιαμάτων, τοῦτο 
δὲ σύσκιον δένδροις εὐθαλέσι, κύκλῳ δὲ περὶ τὸ 
σπήλαιον ἄμπελον περιήκουσαν ὡραίαν, βότρυσι 

βριϑομένην, ἔμπροσϑεν δὲ λειμῶνας ἁπαλοὺς ἀναμὶξ 

σελίνων τε καὶ ἑτέρων, ἐν δὲ τῷ μέσῳ κρήνας τέτ- 
ταρας λαμπροῦ καὶ ως, ὕδατος πάντοσε ἄπορ- 
θέοντος, ἅτε οὐκ ὄντος ἑτεροκλινοῦς οὐδὲ ἀνίσου τοῦ 
χωρίου. πάντα γὰρ ταῦτα ὑπερφυῶς ἐρωτικὰ καὶ 

ΟΒΑΤΙΟ Π. 29 

ἡδέα, κατὰ τὸν τρόπον οἶμαι τῆς ϑεᾶς. τὴν δέ γε τοῦ 
Μενελάου πολυχρήματον καὶ πολύχρυσον αὐλήν, 
καϑάπερ οἶμαι τῶν “᾿σιαγενῶν τινος βασιλέων. καὶ 
γὰρ οὗτος ην οὐ μακρὰν τοῦ τε Ταντάλου καὶ Πέλο- 

πος. ὅϑεν οἶμαι καὶ τὸν χορὸν Εὐριπίδης εἰς τοῦτο 
αἰνιττόμενον πεποίηκεν ἐν τῇ προσόδῳ τοῦ βασι- 
λέως. 

[Μενέλαος δὲ] 

πολλῇ ἁβροσύνῃ δῆλος ὁρᾶσϑαί 
τοῦ Τανταλιδῶν ἐξ αἵματος ὦν. 

οὐ μὴν τήν γε τοῦ Ὀδυσσέως οἴκησιν οὐδαμῶς 
τούτοις ὁμοίαν, ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἀσφαλοῦς ἀνδρὸς πε- 
ποίηκε πρὸς αὐτὸ τοῦτο παρεσκευασμένην. λέγει γὰρ 
οὕτως" 

ἐξ ἑτέρων ἕτερ᾽ ἐστίν, ἐπήσκηται δέ οἱ αὐλὴ 
τοίχῳ καὶ ϑριγκοῖσι" ϑύραι δ᾽ εὐεργέες εἰσὶ 
δίκλιδες " οὐκ ἂν τίς μιν ἀνὴρ ὑπεροπλίσσαιτο. 

δεῖ δὲ τοῦ ποιητοῦ τὰ μὲν ὡς συμβουλεύοντος καὶ 
παραινοῦντος ἀποδέχεσϑαι, τὰ δὲ ὡς ἐξηγουμένου 
μόνον, πολλὰ δὲ ὡς ὀνειδίζοντος καὶ καταγελῶντος. 

ἔοικέ γε μὴν καὶ τὰ περὶ κοίτην καὶ τὴν καϑ' ἡμέραν 
δίαιταν ἱκανὸς εἶναι παιδεύειν Ὅμηρος ἡρωικήν τινα 
καὶ βασιλικὴν τῷ ὕντι παίδευσιν, ὡς τὰς Μακωνικὰς 

ἑστιάσεις τῶν φιλιτέων δείπνων μαϑόντα παρ᾽ ἐκεί- 

νου “υκχοῦργον νομοϑετῆσαι τοῖς Σπαρτιάταις. ἐπεί : 

τοι καί φασιν αὐτὸν ἐπαινέτην Ὁμήρου γενέσϑαι, καὶ 
9 Ν πρῶτον ἀπὸ Κρήτης ἢ τῆς Ἰωνίας κομίσαι τὴν ποίησιν 

εἰς τὴν Ἐλλάδα. τὸν γοῦν Διομήδην πάνυ στερεῶς 
κατέχλινεν ἐπὶ βύρσης ἀγραύλου βοός, κύκλῳ περιστή- 
σας τὰ δόρατα ὀρϑὰ ἐπὶ σαυρωτῆρος, οὐ κόσμου χάριν, 
ἀλλ᾽ ἕτοιμα λαβεῖν" εὐωχεῖ γε μὴν ἀπὸ κρεῶν τοὺς 
ἥρωας, καὶ τούτων βοείων, δῆλον ὅτι ἰσχύος, οὐχ 
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ἡδονῆς ἕνεκεν. τὸν γοῦν ᾿Δγαμέμνονα τὸν συμπάν- 
τῶν βασιλέα καὶ πλουσιώτατον βοῦν ἀεί φησι ϑύειν, 
καὶ ἐπὶ τοῦτον καλεῖν τοὺς ἀρίστους. καὶ τὸν Αἴαντα 

μετὰ τὴν νέκην φιλοφρονεῖται τοῖς νώτοις τοῦ βοός. 

ΟΠΑΤΙΟ 11. ] 

ὃς καὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμόνδ᾽ ἴεν ἠύτε κούρη 
νήπιος, οὐδ᾽ ἄρα οἱ τό γ᾽ ἐπήρκεσε λυγρὸν ὅλε- 

ὅρον 

ἀλλ᾽ ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο 
ἐν ποταμῶ᾽ χρυσὸν δ᾽ ᾿Δχιλεὺς ἐκόμισσε δαΐ- ὅ ἐχϑύων δὲ οὐδέποτε γευομένους αὐτοὺς ἐποίησε, καὶ 

ταῦτα ἐπὶ ϑαλάττης στρατοπεδεύοντας. καίτοι τὸν 955 φρων" 
καταγελῶν αὐτοῦ τῆς τρυφῆς ἅμα καὶ τῆς ἀφροσύ- 
νης. ὅτι τοῖς πολεμίοις ἄϑλα ἐκόμιξε τοῦ ϑανάτου 

908 σχεδόν. οὔκουν φαίνεται χρυσοφορίας ἐπαινῶν ὁ 
Ὅμηρος, καὶ ταῦτα εἰς πόλεμον, ψελίων τε καὶ 
στρεπτῶν, ἔτι δὲ χρυσῶν φαλάρων καὶ χαλινῶν, 
ὁποῖα τοὺς Πέρσας φασὶν ἐπιτηδεύειν" οὐ γὰρ ἔχου- 

6 ἤ Ρ, ᾿ ᾿ Γι ἤ 

λλησποντον., ὡσπερ ἐστίν. ἰχϑυόεντα ἑκάστοτε κα- 
“» ω ’ ᾿ " - 3 ᾿. » , 

λῶν" πάνυ γὰρ ὀρϑῶς αὐτὸ τοῦτο ἀπεμνημόνευσεν 
6 ᾿, ᾽ . ᾽ ᾽ ν ὙΠ Ἁ - ᾿᾽ ἤ ΓῚ - 

ὁ Πλατων" ἀλλ᾽ οὐδὲ τοὺς μνηστῆρας ἰχϑύσιν ἑστιᾷ, 
 οῳ, Ψ -᾿ " 

ιο σφόδρα ἀσελγεῖς καὶ τρυφεροὺς ὄντας, ἐν Ἰϑάκῃ καὶ 
- ω [μ᾿ Ἁ 4 , 

ταῦτα ἑστιωμένους. τι γε μὴν οὐκ ἄλλως διέξεισι 
- -  » 3 , ’ -ἅζ "ἣ"' ταῦτα. φανερῶς αὕτος ἀποφαίνεται ποίαν τινὰ δεῖ 

τὴν τροφὴν εἷναι καὶ πρὸς τέ γιγνομένην. ἣν γὰρ 
ἐθέλει ἐπαινέσαι. μενοεικέα δαῖτά φησι. τὴν οἵαν τϑ 

ι5 παρέχειν μένος. τουτέστιν ἰσχύν. ταῦτα δὲ λέγει δι- 
δάσκων καὶ παραινῶν ὡς δεῖ καὶ τραπέζης ἐπιμελεῖ- 
σϑαι τοὺς ἀγαϑούς, ἐπεὶ τροφῆς γε παντοίας καὶ πο- 
λυτελείας οὐκ ἐτύγχανεν ἄπειρος ὦν. ὥστε τοὺς περὶ 
ταῦτα νῦν ἐπτοημένους Πέρσας καὶ Σύρους καὶ τῶν 
6 ἤ ψ ᾿ "ἢ Π 

20 λληνων Ἰταλιώτας καὶ Ἰωνας μηδὲ ἐγγὺς ἀφικνεῖσθαι 598 
-" 3 , , μι" " ᾿ ἦ᾿ τῆς παρ Ὁμήρῳ χορηγίας καὶ ἁβρότητος. Τί δέ, εἶπεν 

6 " ᾿ Ψ ν» " ᾽ »" Ἵ νΨ ᾿ 

ο Φώλιππος. οὐ δέδωσιν ἐσϑῆτα ὡς οἷόν τε καλλίστην 
Ὀεο»Ν΄» ." ᾿ ὦ Ὁ ὃν» 

τοῖς ηρωσι; Νὴ 4έα γε, ἡ δ᾽ ὃς ὁ ̓4λέξανδρος, οὐ μέν- 
τοι γυναικείαν οὐδὲ ποικίλην, ἀλλὰ πορφύρᾳ μόνον 

. ᾽ .Ἅ ,. ᾽ ’ , Ἁ Ἁ ν᾿ " Ἁ - 25 ἐχθσμησὲ τὸν “4γαμέμνονα,. καὶ τὸν Οδυσσέα δὲ μιᾷ 
ΓΙ ἂν "» 3 α, ἣ » ,ὕ χλαίνῃ τῇ οἴκοϑεν. οὐδὲ γὰρ οἴεται δεῖν Ὅμηρος 

᾿ ς " , ; 
τὸν ἡγεμόνα φαΐένεσϑαι ταπεινὸν οὐδὲ τοῖς πολλοῖς 

᾿ , .“ ᾽ ᾿ " - 4 6 , 
καὶ ἰδιώταις ὁμοιον. ἄλλα καὶ στολῇ καὶ ὁπλίσει δια- 
φέρειν παρὰ τοὺς ἄλλους ἐπὶ τὸ μεῖξον καὶ σεμνότε-- 

3 , -» ἤ Ν , 80 ρον, οὐ μὴν τρυφῶντά γε οὐδὲ σπουδάζοντα. 
γοῦν Κᾶρα τὸν χρυσῷ καλλωπιξόμενον εἰς τὸν πόλε- 

" ς - "ἢ 
μον μάλα υβριστικῶς ἐλοιδόρησεν. εἰπών, 

Ἁ 

ΤΟΥΡῺῸῸΝ 

σιν ἐπιτιμητὴν Ὅμηρον τῶν πολεμικῶν. ἐκ δὲ τού- 

τῶν τῶν ἐπιτηδευμάτων τούς τε ἄρχοντας πεποίηκεν 
ἀγαϑοὺς καὶ τὸ πλῆϑος εὔτακτον. προΐασι γοῦν αὖ- 
τῷ σιγῇ, δειδιότες σημάντορας. οἱ δὲ βάρβαροι μετὰ 
πολλοῦ ϑορύβον καὶ ἀταξίας, ταῖς γεράνοις ὁμοίως" 

ὡς τοῦτο μάλιστα σωτήριον ὃν καὶ νικηφῦρον ἐν τοῖς 
κινδύνοις, τὸ μὴ ἀδεεῖς εἶναι τῶν ἡγεμόνων τοὺς 
στρατιώτας. ὅσοι δ᾽ ἂν ὦσιν ἄφοβοι τῶν σφετέρων 
ἀρχόντων, οὗτοι τάχιστα ἂν φοβοῖντο τοὺς πολε- 
μέους. καὶ μέντοι καὶ νικῶντας τοὺς ᾿Ζ“χαιοὺς καϑ' 

ἡσυχίαν φησὶ στρατοπεδεύειν" παρὰ δὲ τοῖς Τρωσὶν 
ἐπειδή τι πλεονεχτεῖν ἔδοξαν. εὐϑὺς εἶναι δι᾿ ὅλης 
τῆς νυκτὸς 

αὐλῶν συρίγγων τ᾽ ἐνοπὴν ὅμαδόν τ᾽ ἀνθϑρώπων᾽ 

ὡς καὶ τοῦτο ἱκανὸν ὃν σημεῖον ἀρετῆς ἢ κακίας. οἵ- 
τινες ἂν ἐγκρατῶς τὰς εὐτυχίας ἢ τοὐναντίον μεϑ' 

ὕβρεως φέρωσιν. ἐμοὶ μὲν οὖν, ὦ πάτερ, ἱκανώτα- 
τος σωφρονιστὴς Ὅμηρος καὶ ὁ τούτῳ πειρώμενος 
τὸν νοῦν προσέχειν εὐτυχέστατός τε καὶ ἄριστος βα- 
σιλεύς. αὐτὸς γὰρ σαφῶς ὑποτέϑεται δύο τὰς βα- 

20 

90 
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" , ᾿ , , ’ , 
σιλικωτάτας ἀρετας τὴν τὲ ἀνδρείαν καὶ δικαιοσυ- 

Ὁ , 

νην. ὁπου φησίν, 
᾿Ὶ ἤ ; " ’ , " ᾿ » 

ἀμφότερον, βασιλεὺς τ΄ ἀγαϑὸς κρατερὸς τ᾽ αἰχ- 

μητῆης. 

ὡς τῶν ἄλλων ταύταις συνεπομένων. οὐ μέντοι μόνον 
αὐτὸν οἶμαι δεῖν διαφέρειν τὸν βασιλέα πρὸς τὸ ἀν- 
δρεῖον καὶ σεμνόν, ἀλλὰ μηδὲ τῶν ἄλλων ἀκούειν 
μήτ᾽ αὐλούντων μήτε κιϑαριξόντων μήτε ἀδόντων 
ἀνειμένα μέλη καὶ τρυφερά, μηδὲ αὖ λόγων διεφϑο- 

) ρότων κακοὺς ξήλους παραδέχεσθαι, πρὸς ἡδονὴν 
τῶν ἀμαϑεστάτων γεγονότας, ἀλλὰ πάντα τὰ τοι- 
αὕτα πρῶτον μὲν καὶ μάλιστα ἐκβαλεῖν ὡς πορρω- 
τάτω καὶ ἀποπέμψαι τῆς αὑτοῦ ψυχῆς. ἔπειτα τῆς 

βασιλευούσης πόλεως. γέλωτάς τε ἀκράτους καὶ τοι- 
5 οὕτου γέλωτος ποιητὰς μετὰ σκωμμάτων, ἐμμέτρους 

τε καὶ ἀμέτρους, ὀρχήσεις τε πρὸς τούτοις καταλύειν 

ἀσελγεῖς καὶ σχήματα ἕταιρικὰ γυναικῶν ἐν ὀρχή- 
σεσιν ἀκολάστοις, αὐλημάτων τε ὀξεῖς καὶ παρανό- 
μους ῥυϑμοὺς καὶ κατεαγότα μέλη ἀμούσοις καμπαῖς 
καὶ πολυφώνων ὀργάνων ποικιλίας. μόνην δὲ ὠδὴν 
μὲν ἄσεται καὶ παραδέξεται τὴν τῷ Ἐνυαλίῳ πρέ- 
πουσαν μάλα ἰσχυρὰν καὶ διάτορον, οὐχ ἡδονὴν 
οὐδὲ ῥαϑυμίαν φέρουσαν τοῖς ἀκούουσιν, ἀλλ᾽ ἀμή- 
χανον φόβον καὶ ϑόρυβον, οἵαν ὅ τε "άρης αὐτὸς 
ἤγειρεν, 

ὀξὺ κατ᾽ ἀκροτάτης πόλιος Τρώεσσι κελεύων. 

ὅ τὲ ᾿Δχιλλεὺς φϑεγξάμενος μόνον, πρὶν ὀφϑῆναι, 
τροπὴν ἐποίησε τῶν Τρώων. καὶ δώδεκα ἀνδράσιν 
αἴτιος ὑπῆρξεν ὀλέϑρου περὶ τοῖς αὐτῶν ἅρμασι καὶ 
ὅπλοις. καὶ τὴν ἐπὶ ταύτῃ ποιηϑεῖσαν ὑπὸ τῶν Μου- 
σῶν τὴν ἐπινίχιον, ἢ οἷον ἐκέλευεν ᾿Ζχιλλεὺς τοῖς 

20Ν 
91 
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᾿Αχαιοῖς τὸν παιᾶνα λέγειν ἅμα τῇ τοῦ Ἔχτορος ἀγωγῇ 
πρὸς τὰς ναῦς, αὐτὸς ἐξάρχων, 

νῦν δ᾽ ἄγ᾽ ἀείδοντες παιήονα κοῦροι ᾿4“χαιῶν 
νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῇσι νεώμεϑα, τόνδε δ᾽ ἄγωμεν. 
ἠράμεϑα μέγα κῦδος, ἐπέφνομεν Ἕκτορα δῖον, 
ᾧ Τρῶες κατὰ ἄστυ ϑεῷ ὡς εὐχετόωντο. 

ἔτι δὲ οἶμαι τὴν παρακλητικήν, οἵα ἡ τῶν Μακωνι- 
κῶν ἐμβατηρίων. μάλα πρέπουσα τῇ “υκούργου πο- 

λιτείᾳ καὶ τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ἐκείνοις " 

ἄγετ᾽, ὦ Σπάρτας εὐάνδρου 
κοῦροι πατέρων πολιητᾶν, 
λαιᾷ μὲν ἴτυν προβάλεσϑε, 

δόρυ δ᾽ εὐτόλμως πάλλοντες. 

μὴ φειδόμενοι τᾶς ξωᾶς" 
οὐ γὰρ πάτριον τᾷ Σπάρτᾳ. 

χορεύματα δὲ καὶ χοροὺς ἀνάλογον τούτοις οὐ σφαλ- 

λομένους οὐδὲ ἀκρατεῖς, ἀλλὰ ὡς οἷόν τε ἰσχυροὺς 
καὶ σώφρονας ἐπάγειν ἐν καϑεστῶτι ῥυϑμῷ, τὴν 
γιγνομένην τοῖς ϑεοῖς ἀπαρχὴν ἅμα καὶ μελέτην τῶν 

πολεμικῶν" ὄρχησίν γε μὴν τὴν ἐνόπλιον. ἧς φησιν. 

ὁ ποιητὴς καὶ τὸν Μηριόνην ἔμπειρον εἷναι" τῶν γὰρ 
Τρώων τινὰ πεποίηκε λέγοντα, 

Μηριόνη, τάχα κέν σε καὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα 
ἔγχος ἐμὸν κατέπαυσε διαμπερές, εἴ σ᾽ ἔβαλόν περ. 

ἈΠΕ ἡ  γλγν" ἘΠὴΣ ἐπε ἀἀϑνον τ τθοι. 
ἢ σὺ οἴει ἄλλην τινὰ λέγειν ἐπέστασϑαι τὸν τοὺ Μο-: 

λου υἷόν, ἀριϑμούμενον ἐν τοῖς ἀρίστοις τῶν ᾿4χαιῶν, 

ἢ τὴν ἐνόπλιον. τὴν Κουρητικήν. ἥπερ ἦν ἐπιχώριος 

τοῖς Κρησί, τὴν ὀξεῖαν καὶ ἐλαφρὰν κίνησιν πρὸς 

τὸ διακλῖναι καὶ φυλάξασϑαι ῥαδίως τὸ βέλος ; τού- 

τοις γε μὴν συνέπεται μήτε εὐχὰς εὔχεσϑαι τὸν βα- 
- "» ὃ ὔ ψΨ ᾿ ᾿ - 

φησιλέα τοῖς ἀλλοις ὁμοίας μητε αὖ τοὺς ϑεοὺυς καλεῖν 
[χη , Ὅ" ἐ ἤ ᾿; 3 

οὕτως εὐχόμενον ὥσπερ ὁ Ἰώνων ποιητὴς “νακρέων, 

ἡ" ΗΝ 
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ὦναξ, ᾧ δαμάλης Ἔρως 
καὶ Νύμφαι κυανώπιδες 
πορφυρέη τ᾽ ᾿ἀφροδίτη 
συμπαίζουσιν., ἐπιστρέφεαι δ᾽ 
ὑψηλῶν κορυφὰς ὀρέων, 
γουνοῦμαί σε. σὺ δ᾽ εὐμενὴς 
ἔλθοις μοι. κεχαρισμένης 
εὐχωλῆς ἐπακούων. 
Κλευβούλῳ δ᾽ ἀγαϑὸς γενεῦ 
σύμβουλος, τὸν ἐμὸν δ᾽ ἔρωτ᾽, 
ῶ Ζεύ νυσε, δεχέσϑω. 

Ὕ Ὶ " 
- " 

εὐ. Ζέα τὰς τῶν ᾿Δττικῶν σχολιῶν τε καὶ ἐποινίων 951: 
εὐχάς, οὐ βασιλεῦσι πρεπούσας, ἀλλὰ δημόταις καὶ 
φράτορσιν ἱλαροῖς καὶ σφόδρα ἀνειμένοις, 

εἴϑε λύρα καλὴ γενοίμ ην ἐλεφαντίένη., 
καί μὲ καλοὶ παῖδες φέροιεν Ζιονύσιον ἐς χορόν. 
εἴϑ' ἄπυρον καλὸν γενοίμην μέγα χρυσίον. 
καί μὲ γυνὴ καλὴ φοροίη. 

πολὺ δὲ μᾶλλον ὡς Ὅμηρος πεποίηκεν εὐχόμενον τὸν 
βασιλέα τῶν πάντων Ἑλλήνων. 

Ζεὺ κύδιστε, μέγιστε. Ἐδλαινεφές, αὐϑέρι ναίων, 
μὴ πρὶν ἐπ᾽ ἠέλιον δῦναι καὶ ἐπὶ κνέφας ἐλϑεῖν, 
πρίν μὲ καταπρηνὲς βαλέειν Πριάμοιο μέλαϑρον 
αἰϑαλόεν., πρῆσαι δὲ πυρὸς δηίοιο ϑυρετρα᾿ 
Ἑχτόρεον δὲ χιτῶνα περὶ στήϑεσσι δαΐξαι, 
χαλκῷ ῥῶ) αλέον., πολέες δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι 
πρηνέες ἐν κονίῃσιν ὀδὰξ λαξοίατο γαῖαν. 

πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἔχοι τις ἂν εἰπεῖν παρ᾽ Ὁμήρῳ 
παιδεύματα χαὶ διδάγματα ἀνδρεῖα καὶ βασιλικά, 
ὑπὲρ ὧν ἴσως μακρότερον τὰ νῦν ἐπεξιέναι. πλὴν 
ὅτι γε τὴν αὑτοῦ γνώμην ἅπασαν ἀποδείκνυται σα- 
φῶς, ὅτι πάντων ἄριστον οἴεται δεῖν τὸν βασιλέα 

ΟΕΝΑΤΊΟ ΠΤ]. 

εἷναι. μάλιστα δὲ ἐπὶ τοῦ ᾿4γαμέμνονος, ὅτε τὸ πρῶ- 
τον παρατάττει τὴν στρατιὰν καὶ τοὺς ἡγεμόνας σύμ- 
παντας καταλέγει καὶ τὸ πλῆϑος τῶν νεῶν. ἐκεῖ γὰρ 

» -«Ψ ᾿ 3 ’ Ε “ 9 Ν οὐδὲ ἅμιλλαν τῶν ἄλλων οὐδενὶ καταλέλοιπεν ἡρώων 
πρὸς αὐτόν, ἀλλ᾽ ὅσον ταῦρος ἀγέλης ὑπερφέρει : 
κατὰ δώμην καὶ μέγεϑος. τοσοῦτον διαφέρειν φησὶ 
τὸν βασιλέα, οὑτωσὶ λέγων" 

ἠύτε βοῦς ἀγέλῃφι μέγ᾽ ἔξοχος ἔπλετο πάντων 
ταῦρος᾽ ὃ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομέ- 

νησι" 

τοῖον ἄρ᾽ ᾿Δτρείδην ϑῆκε Ζεὺς ἤματι κείνῳ, 
ἐχπρεπέ᾽ ἐν πολλοῖσι καὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν. 
» , δ » "" ᾽ ᾿ πῶ ν ᾿ [ ν᾿ ἡ 

971 τοῦτο δὲ οὐχ αἀπλῶὼῶς ξΣΙΟΉΚΕεΨ. ξίιοΟΥ δοκεῖν. τὴν ἰσχυν 2 7 

αὐτοῦ μόνον ἐπαινῶν καὶ ἐπιδεῖξαι βουλόμενος" οὕτω 
μὲν γὰρ δὴ καὶ λέοντι παραβαλὼν καλῶς ἂν αὐτὸν 
ἐδόκει ἀφομοιῶσαι᾽" τὸ δὲ ἥμερον τῆς φύσεως ἐνδει- 
χνύμενος καὶ τὴν ὑπὲρ τῶν ἀρχομένων προμήϑειαν. 
ὃ γὰρ ταῦρος οὐκ ἔστι τῶν γενναίων μόνον ξῴων 

οὐδὲ αὑτοῦ χάριν χρῆται τῇ ἀλκῇ, καϑάπερ ὅ τε 
λέων καὶ σῦς οἵ τε ἀετοί, διώκοντες τὰ λοιπὰ ξῷα 3 

καὶ κρείττους γιγνόμενοι τροφῆς ἕνεκα τῆς αὑτῶν" 
διὸ δὴ καὶ μᾶλλον ἄν τις αὐτοὺς φαίη τυραννέδος πα- 
ράδειγμα ἢ βασιλείας γεγονέναι. ὁ δὲ ταῦρος σαφῶς... 
ἐμοὶ δοκεῖν, πρὸς βασιλείαν καὶ βασιλέως εἰκόνα πε- 
ποίηται. τροφῇ τε γὰρ ἑτοίμῃ καὶ διαίτῃ δαδέᾳ χρῆται; 

ἡσυχῇ νεμύμενος, ὥστε μηδένα δεῖν βιάξεσϑαι μηδὲ 
πλεονεκτεῖν ταύτης ἕνεκεν, ἀλλ ὥὡσπερτοῖς ὀλβίοις βα- 
σιλεῦσιν ἀνελλιπῆ καὶ ἄφϑονα ὑπάρχει τὰ τῆς ἀναγ- 
καίου κτήσεως. βασιλεύει δὲ καὶ ἄρχει τῶν ὁμοφύ- 
λων μετ᾽ εὐνοίας, ὡς ἂν εἴποι τις, καὶ κηδεμονίας, 

τοῦτο μὲν ἐξηγούμενος νομῆς, τοῦτο δὲ ϑηρίου φα- 
νέντος οὐ φεύγων. ἀλλὰ πάσης τῆς ἀγέλης προμαχό- 

2 
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οπουσιν ὑποχωρῶν καὶ προβαλλόμενος τὸ ἀδύνατον 

πλῆϑος. μηδενὸς δὲ χαλεποῦ παρύντος ὑβροίξων καὶ 

ϑρασυνόμενος, τοῦτο μὲν ὀξὺ καὶ ἀπειλητικὸν μυκώ- 

μενος. τοῦτο δὲ ὀρϑοῖς τοῖς κέρασι παίων τὸν οὐκ 

ἀνϑιστάμενον, ἐπιδεικνύμενος δὲ τὴν ἰσχὺν ἐν τοῖς Ὁ 

ἥττοσι καὶ τοῖς οὐ μαχομένοις. τὸ δὲ τῶν βοῶν πλῆ-. 

ϑὸς οὐκ ἐῶν νέμεσϑαι καϑ' ἡσυχίαν δι᾽ ἔκπληξιν καὶ 

ϑ φύβον᾽ τὸν τοιοῦτον οἵ δεσπόται καὶ ὶ βουκόλοι μετέστη- 

σαν καὶ ἠφάνισαν ; ὡς οὐκ ἐπιτήδειον οὐδὲ συμφέ- 

ῥοντα ἡγεῖσϑαι τῆς ἀγέλης᾽ τὸν δὲ πρᾷον μὲν ταῖς 

ἑπομέναις βουσίν, εὔψυχον δὲ καὶ ἄφοβον πρὸς τὰ 

ἁγηρία, σεμνὸν δὲ καὶ μεγαλοπρεπῆ καὶ δυνατὸν φυ- 

λάττειν καὶ προηγεῖσθαι τῆς ἀγέλης, τοῖς δὲ γε νο- 

μεῦσιν εἴκοντα καὶ πειϑόμενον, ἐῶσι μέχρι γήρως 

ὑστάτου ; κἂν ἤδη βαρύτερος τὸ σῶμα γένηται. 

ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ϑεοὶ καὶ ὁ δὴ μέγας βασιλεὺς βασι-- 

λέων. ἅτε κηδεμὼν καὶ πατὴρ κοινὸς ἀνθρώπων καὶ 

ϑεῶν. Ζεύς; ὃς ἂν ἀνθρώπων. γένηται βίαιος καὶ 

ἄδικος καὶ παράνομος ἄρχων, τὴν ἰσχὺν οὐ τοῖς πο- 

λεμίοις ἐνδεικνύμενος, ἀλλὰ τοῖς ὑπηκόοις καὶ τοῖς 

φίλοις, ἄπληστος μὲν ἡδονῶν. ἄπληστος δὲ χρημά- 

τῶν: ὑπονοῆσαι ταχύς, ἀμείλικτος ὀργισϑείς ; ὀξὺς 

πρὸς διαβολάς, ἀπειϑὴς λόγοις; πανοῦργος: ἐπί- 

βουλος. ταπεινός, αὐϑάδης; τοὺς κακοὺς αὔξων, τοῖς 

κρείττοσι φϑονῶν, παιδείας ἀσύνετος, φίλον οὐδένα 

νομίζων οὐδ᾽ ἔχων, ὡς ἔλαττον ὃν αὐτοῦ τὸ κτῆμα, 

τ0Ὰ ἐκεῖνον ἐκποδὼν ἐποιήσατο καὶ μετέστησεν, ὡς οὐκ 78 

ἄξιον ὄντα βασιλεύειν οὐδὲ κοινωνεῖν τῆς αὑτοῦ τι- 

μῆς καὶ ἐπωνυμίας, μετά τε αἰσχύνης καὶ προπηλα- 

κισμοῦ, καϑάπερ οἶμαι Φάλαρέν τε καὶ ᾿Ζπολλόδωρον 30 

τ. ἢ χαὶ πολλοὺς ἄλλους τῶν ὁμοίων. τὸν δέ γε ἀνδρεῖον 

καὶ φιλάνϑρωπον καὶ τοῖς ὑπηκόοις εὔνουν καὶ τι- 

μενος καὶ τοῖς ἀσϑενέσι βοηϑῶν καὶ προμηϑούμενος 
σώξειν τὸ πλῆϑος ἀπὸ τῶν χαλεπῶν καὶ ἀγρίων ϑη- 
ρέων" ὥσπερ καὶ τὸν ἄρχοντα χρὴ καὶ βασιλέα τῷ 
ὄντι Καὶ τῆς μεγίστης ἐν ἀνθρώποις οὐκ ἀνάξιον τιμῆς. 

 ἐνίοτέ γε μὴν ἄλλης ς ἀγέλης ἐπιφανείσης ἀγωνίξεται 
πρὸς τὸν ἐχείνης ἡγεμόνα νίκης ἕνεκα. ὡς κρείττω: 

μὲν αὐτὸν δόξαι, κρείττω δὲ τὴν αὐτοῦ ΓΆΜΟΝ καὶ: 
μὴν τό γε ἀνθρώποις μὴ πολεμεῖν, ἀλλὰ τῶν ἀφρό- 
νῶν ξῴων ἡγεμονικώτατόν τε καὶ ἄριστον πεφυκότα 
ὅμως προσίεσθαι τὴν τοῦ κρείττονος ἡγεμονίαν, 

ἰσχύι μὲν καὶ ϑυμῷ καὶ βέα μηδενὸς ἡττώμενον μηδὲ 

ὑπείκοντα, λογισμῷ δὲ καὶ φρονήσει ἑκόντα ὑπο- 
ταττύμενον, πῶς οὐχὶ καὶ τοῦτο ϑείη τις ἂν παί- 
δευμα καὶ δόγμα βασιλικὸν τῶν σωφρόνων βασιλέων, 

τὸ δεῖν ἀνθρώπων μὲν τῶν ὁμοίων κρείττονα φαινό- 

μένον ἄρχειν, δικαίως καὶ κατὰ φύσιν ἔχοντα τὴν 
ἡγεμονίαν, καὶ τὸ μὲν πλῆϑος σώξειν τῶν ὁ ὑπηκόων, 
προβουλεύοντα καὶ προπολεμοῦντα, ὅταν δέῃ. καὶ 
φυλάττοντα ἀπὸ τῶν ἀγρίων καὶ παρανόμων τυράν- 
νῶν, πρὸς δὲ τοὺς ἄλλους βασιλέας, εἴ τινες ἄρα εἶεν. 
ἁμιλλᾶσϑαι περὶ τῆς ἀρετῆς καὶ ξητεῖν, εἰ δυνατὸν 
εἴη. ἐπωφελείᾳ τῶν ὕπου ποτὲ ἀνθρώπων κρατεῖν" 
ϑεοῖς γε μὴν τοῖς ἀμείνοσιν ἕπεσϑαι, καϑάπερ οἶμαι 
νομεῦσιν ἀγαϑοῖς, καὶ τὴν κρείττω καὶ μακαριωτέ- 

3 ρᾶὰν φύσιν προτιμᾶν, δεσπότας αὑτοῦ καὶ ἄρχοντας 
νομέξοντα ἐκείνους. καὶ τοῦ μεγίστου καὶ πρώτου 
βασιλέως ϑεοῦ κτῆμα ἀποφαίνοντα τιμιώτατον πρῶ- 
τὸν μὲν αὑτόν, ἔπειτα τοὺς ἄλλους τοὺς ὑπ᾽ αὐτῷ 
τεταγμένους. καὶ γὰρ, δὴ ὥσπερ οἵ σώφρονες νομεῖς, 
ἐπειδὰν χαλεπὸς καὶ ἄγριος ταῦρος γενόμενος ἄρχῃ 
ἀσελγῶς παρὰ φύσιν, τῆς μὲν αὑτοῦ καταφρονῶν 
ἀγέλης καὶ λυμαι νόμενος, τοῖς δὲ ἔξωϑεν ἐπιβουλεύ- 
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μῶντα μὲν τὴν ἀρετὴν καὶ συναγωνιῶντα μή τινος 
τῶν ἀγαϑῶν δόξῃ φαυλότερος, τοὺς δὲ ἀδίκους μετα- 
νοεῖν ἀναγχάξοντα, το ἴς δὲ ἀσϑενέσιν ἀρήγοντα, 
τῆς ἀρετῆς ἀγάμενος; ὡς τὸ πολὺ μὲν ἄγει πρὸς γῆ- 
ρας, καϑάπερ ἀκούομεν Κῦρόν τε καὶ 4ηιόκην τὸν 
Δήηδον καὶ Ἰδάνϑυρσον τὸν Σκύϑην καὶ Μεύκωνα 
καὶ πολλοὺς τῶν “ακωνικῶν βασιλέων καὶ τῶν ἐν 
Αἰγύπτῳ πρότερόν τινας. ἐὰν δὲ τὸ τῆς εἱμαρμένης 
ἀναγκαῖον ἐπείγῃ πρὸ τοῦ γήρως, ἀλλ᾽ οὖν μνήμης 
γὲ ἀγαϑῆς καὶ παρὰ πᾶσιν εὐφημίας εἰς τὸν ἀεὶ 
χρόνον ἠξίωσε, καϑάπερ, εἶπεν ὃ ̓ “λέξανδρος. τὸν 
ἡμέτερον πρόγονον. τὸν νομισϑέντα τοῦ Διὸς διὰϑον 

' τὴν ἀρετὴν Ἡρακλέα. ταῦτα δὲ ἀκούσας ὁ Φίλιππος, 
ἡσϑείς, Οὐ μάτην, εἶπεν. “ἀλέξανδρε, περὶ πολλοῦ 

5 ποιούμεϑα τὸν ̓ “ριστοτέλην, καὶ τὴν πατρίδα αὐτῷ 
συνεχωρήσαμεν ἀνακτίζειν. ὁ γὰρ ἀνὴρ ἄξιος πολ- 

εἰ τοιαῦτά δε διδάσκει» 
᾽ 3 ᾿ “Ψ " ἅ ἕ " ΓΙ ,"ὕ ΩΣ ἤ περί τε ἀρχῆς καὶ βασιλείας εἶτε ὅμηρον ἐξηγου- 

μενος εἴτε ἄλλον τρόπον. 

λῶν καὶ μεγάλων δωρεῶν. 

ὝἜΕΙΡΙΕ ΒΑΣΤΑΒΤΙΑΣ Τ 

Σωκράτης “4ϑήν ησι; πρεσβυ τῆς ἀνὴρ καὶ πένης, 
ὃν καὶ σὺ γιγνώσκεις ἀκοῇ πρὸ πάνυ πολλῶν ἐτῶν 
γενόμενον, πυϑομένου τινὸς εἰ εὐδαίμονα νομίζοι 
τὸν Περσῶν βασιλέα. Τυχόν, εἶπεν, εὐδαίμων" οὐκ 
ἔφη δὲ αὐτὸς εἰδέναι διὰ τὸ μὴ συγγενέσϑαι αὐτῷ 
μηδὲ γιγνώσκειν ὁποῖός ἐστι τὴν διάνοιαν, ὡς οὐκ 
ἀλλαχόϑεν οἶμαι γιγνόμενον τὸ οννμυναν. ἀπὸ 
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χρυσωματῶν ἡ πολεῶν ἡ χῶρας ἡ πολλῶν ἀνϑροω- 

πων, ἑκάστῳ δὲ παρά τε αὑτοῦ καὶ τῆς αὑτοῦ δια- 
νοέας. ὃ μὲν οὖν Σπκράτης, ὅτι ἐτύγχανεν ἄπειφος 

ὧν τοῦ Πέρσου τῆς ψυχῆς; ἄπειρος ἡγεῖτο εἶναι καὶ 

τῆς εὐδαιμονίας αὐτοῦ. ἐγὼ δέ, ὦ γενναῖε αὐτο- 
χράτορ, παραγέγονά σοι. καὶ τυχὸν οὐδενὸς ἧττον 
ιἰἔμπειρός εἰμι τῆς σῆς φύσεως, ὅτι τυγχάνεις χαίρων 

ἀληϑείᾳ καὶ παρρησίᾳ μᾶλλον ἢ ϑωπείᾳ καὶ ἀπάτῃ. 

αὐτίκα τὰς μὲν ἀλόγους ἡδονὰς ὑποπτεύεις, καϑά- 

περ ἀνθρώπους κόλακας. τοὺς δὲ πόνους ὑπομένεις. 

ἐλέγχους ὑπολαμβάνων εἶναι τῆς ἀρετῆς. ἐπειδὴ δὲ 
καὶ ὁρῶ σε. αὐτοκράτορ, ἐντυγχάνοντα τοῖς πα- 
λαιοῖς ἀνδράσι καὶ συνιέντα φρονίμων καὶ ἀκριβῶν 
λόγων, φημὶ δὴ σαφῶς ἄνδρα εἶναι μακάριον, τὸν 
μεγίστην μὲν ἔχοντα δύναμιν μετὰ τοὺς ϑεούς, κάλ-οι 
λιστα δὲ τῷ δύνασϑαι χρώμενον. ᾧ γὰρ ἐξὸν ἁπάν- 

“ντῶν μὲν ἀπολαύειν τῶν ἡδέων, μηδενὸς δὲ πειρᾶ- 

σϑαι τῶν ἐπιπόνων, ῥαϑυμοῦντα δὲ ὡς οἷόν τε 

βιοτεύειν, συνελόντι δὲ εἰπεῖν, πράττοντα ὅ,τι βου- 
λεται οὐ μόνον κωλύοντος οὐδενός, ἀλλὰ καὶ ἐπαι- ᾿ 

νούντων ἁπάντων, οὗτος ὃ ἀνήρ, ὅταν ἢ νομιμώτε- 
ρος μὲν δικαστὴς τῶν κατὰ κλῆρον δικαξόντων, ἐπιει-- 

κέστερος δὲ βασιλεὺς τῶν ὑπευϑύνων ἐν ταῖς πόλε- 
σιν ἀρχόντων, δικαιότερος δὲ στρατηγὸς τῶν ἑπομέ- 

νῶν στρατιωτῶν. φιλοπονώτερος δὲ ἐν ἅπασι τοῖς : 

ἔργοις τῶν ὑπ᾽ ἀνάγκης πονούντων, ἔλαττον δὲ βου- 
θ4ἢ λόμενος τρυφᾶν τῶν μηδεμιᾶς εὐπορούντων τρυφῆς: 

εὐνούστερος δὲ τοῖς ὑπηκόοις τῶν φιλοτέχνων πατέ- 

ρῶν. φοβερώτερος δὲ τοῖς πολεμίοις τῶν ἀνικήτων 

καὶ ἀμάχων ϑεῶν. πῶς οὐκ ἂν εἴποι τις τοῦδε τοῦ ! 

ἀνδρὸς ἀγαϑὸν εἶναι τὸν δαίμονα, οὐκ αὐτῷ μόνον, 

ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι; τῶν μὲν γὰρ πολλῶν 
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ἀνθρώπων καὶ ἰδιωτῶν ἢ ἢ μικράν τινα ἀρχὴν ἐχόν- 
τῶν ὀλίγος ὁ δαίμων καὶ μόνον τοῦ ἔχοντος" ὅτῳ 
δὲ παμπληϑεῖς μὲν ὑπακούουσι πόλεις » πάμπολλα 
δὲ ἔϑνη κυβερνᾶται διὰ τῆς ἐκείνου γέρε. ἀνα- 
ρέϑμητα δὲ φῦλα ἀνθρώπων καὶ ἄμικτα ἀλλήλοις 
ἀποβλέπει πρὸς μίαν φρὸν σιν, πάντων οὗτος ἀν-- 
ϑρώπων γίγνεται σωτὴρ καὶ φύλαξ, ὁ ἄνπερ ἢ τοιοῦ- 
τος. τοῦ γὰρ πάντων ἄρχοντος καὶ χρατοῦντος ἡ μὲν 
φρόνησις ἱκανὴ καὶ τοὺς ἄφρονας ὠφελεῖν" βου- 
λεύεται γὰρ ὁμοίως ὑπὲρ πάντων. ἡ δὲ σωφροσύνη 
καὶ τοὺς ἀκολαστοτέρους σωφρονεστέρους ποιεῖ" ἐφο- 
ρᾷ γὰρ ὁμοίως ἅπαντας. ἡ δὲ δικαιοσύν ἢ καὶ τοῖς 
ἀδίκοις αὑτῆς μεταδίδωσιν, ἡ δὲ ἀνδρεία καὶ τοὺς 
ἧττον εὐψύχους οὐ μόνον σώξειν, ἀλλὰ καὶ ϑαρ- 
ραλ εωτέρους ποιεῖν δύναται. οὔτε γὰρ δειλὸς οὕτως 
ἄγαν οὐδεὶς ὥστε μὴ ϑαρρεῖν ἑπόμενος μεϑ᾽ οὗ 
νικᾶν ἕτοιμον, οὔτε ἐπὶ τοσοῦτον ἀνειμένος ὥστε 
ῥαϑυμεῖν πράττοντα ὁρῶν ὧ μόνῳ τὸ προστάττειν 
ἔνειμεν ὁ ϑεός, οὐδ᾽ αὖ σφόδρα οὕτως ἀναίσχυντος 
ὥστε παρὼν ὦ τὸ πονεῖν οὐκ ἀναγκαῖον, τούτῳ μὴ 
συμπονεῖν ἐθέλειν. δοκεῖ δέ μοι καὶ Ὅμηρος αὐτὸϑεν 
τοῦτο φράξειν" μνησϑεὶς γὰρ τοῦ χρηστοῦ βασιλέως 
ἐπὶ πᾶσιν εἴρηκεν, 

᾿ " μ - ἀρετῶσι δὲ λαοὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

ΟΕΑΤΙΟ ΠΙ. ΑἹ 

ἀνθοώπους ϑεατὰς καὶ μάρτυρας ἔχοντα τῆς αὑτοῦ 
ψυχῆς; ὥστε μήποτε πράξαντι μηδὲν οἷόν τε λαϑεῖν, 

οὐ μᾶλλον ἢ τῷ ἡλίῳ πορεύεσϑαι διὰ νϑένον. παᾶν- 

τα γὰρ τἄλλα ἀναφαίνων πρῶτον ἑαυτὸν ἐπιδεί- 
χνυσι. λέγω δὲ ταῦτα οὐκ ἀγνοῶν ὅτι τὰ ῥηϑέντα 8 
νῦν ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνάγκη λέγεσθαι" ἀλλ 
οὐκ ἔστι δέος μήποτε ἐγὼ φανῶ τι κολακείᾳ λέγων. 
οὐ γὰρ ὀλίγην οὐδὲ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ δέδωκα βάσανον 
τῆς ἐλευϑερίας. εἰ δὲ ἐγὼ πρότερον μέν. ὅτε πᾶσιν 
ἀναγκαῖον ἐδόκει ψεύδεσϑαι διὰ φόβον, μόνος ἄλη- 10 
ϑεύειν ἐτόλμων. καὶ ταῦτα κινδυνευῶν ὑπὲρ τῆς 
ψυχῆς, νῦν δέ, ὅτε πᾶσιν ἔξεστι τἀληϑῆ λέγειν, 
ψεύδομαι. μηδενὸς κινδύνου παρεστῶτος, ΟΝ 

εἰδείην οὔτε παρρησίας οὔτε κολακείας καιρὸν. καίς 

τοι σύμπαντες οἵ πράττοντες ὁτιοῦν ἑκόντες ἡ χρη- 1 
μάτων ἕνεκα πράττουσιν ἡ δόξης ἢ δὲ ἡδονήν τινα 

ἄλλην ἢ λοιπὸν οἶμαι δι᾽ ἀρετὴν καὶ τὸ καλὸν αὐτὸ 
-»"Ἥ"5 ᾽ν Ἀ ἡ Ἁ ω 3 9 ᾿Ὶ 

1008 τιμῶντες. ἐγὼ δὲ χρήματα μὲν λαβεῖν παρ᾿ οὐδενὸς 
- - ΄, " 

πώποτε ἠξίωσα. πολλῶν δοῦναι βουλομένων. τῶν 
Ὶ ᾽ 

ἐμαυτοῦ δὲ ὀλίγων ὑπαρχόντων οὐ μόνον μεταδὲ-- 30 
ἤ ’ 

δοὺς ἑτέροις. ἀλλὰ καὶ ῥίπτων φανήσομαι πολλάκις. 
Ὺ ’ ᾽ ῇ ξ “ ᾿ -» " 

2. Ν ἡδονὴν δὲ ποίαν ἐϑηρώμην,. ὁπότε καὶ τῶν κολάκων 
ἤ Σ - 

οὗ φανερῶς πεποιημένοι τέχνην ταύτην ομολογοῦσιν 
, ἃ “ -» ᾿ "ἢ ἤ 

ἁπάντων ἀηδέστατον το κολακεύειν: πῶς γαρ ἡδύ, 
7 Ν 

ἵν ἄλλον ἀδίκως ἐπαινῇ τις. αὐτὸν δικαίως ψέγε-- 25 

σϑαι; καὶ μὴν οὐδὲ ἔνδοξον οὐδὲ καλὸν εἶναι δ 5: Δι 
κεῖ τὸ κολακεύειν, ἵνα τιμῆς ἕνεκεν ἡ δι᾽ ἀρε- 
τήν τις τοῦτο ἐπιτηδεύῃ. πασῶν γάρ, ὡς ἔπος εἰ- 
πεῖν, τῶν κακιῶν αἰσχίστην τις ἂν ευροι τὴν κολα- ' 

κείαν. πρῶτον μὲν γὰρ τὸ κάλλιστον καὶ δικαιότατον 80 “ὃ 
διαφϑεέρει. τὸν ἔπαινον, ὥστε μηκέτι δοκεῖν πιστὸν 
μηδὲ ἀληϑῶς γιγνόμενον, καὶ τό γε πάντων δεινοτα- 

ὁ γὰρ τοιοῦτος βασιλεὺς τοῖς μὲν ἄλλοις καλὸν κτῆμα 
τὴν ἀρετὴν νενόμικεν, αὑτῷ δὲ καὶ ἀναγκαῖον. τίνι 
μὲν γὰρ δεῖ πλείονος φρονήσεως ἢ τῷ βουλευομένῳ 
περὶ τῶν μεγίστων ; τένι δὲ ἀκριβεστέρας δικαιοσύ- 
νῆς ἢ τῷ μείζονι. τῶν νόμων: τένι δὲ σωφροσύνης 
ἐγκρατεστέρας ἢ ὅ ὅτῳ πάντα ἔξεστι; τίνι δὲ ἀνδρείας 
ἰσχυροτέρας ἡ Ἢ ὑφ᾽ οὗ πάντα σώξεται:; τίνα δὲ μᾶλ- 
λον εὐφραίνει τὰ ἔργα τῆς ἀρετῆς ἢ τὸν σύμπαντας 
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τον, τὰ τῆς ἀρετῆς ἔπαϑλα τῇ κακίᾳ δίδωσιν. ὥστε 
πολὺ χεῖρον δρῶσι τῶν διαφϑειρόντων τὸ νόμισμα 1 
οἱ μὲν γὰρ ὕποπτον ποιοῦσι τὸ νόμισμα, οἱ δὲ τὴν 
ἀρετὴν ἄπιστον. ἔπειτα δὲ οἶμαι ἀεί ποτε ὁ μὲν πο- 
νηρὸς ἀνόητος λέγεται καὶ ἔστιν ὄντως, τῷ δὲ ἄφρο- 
νι πάντας ὑπερβέβληκεν ὁ κόλαξ. μόνος γὰρ τῶν 
ἀφανιξόντων τὴν ἀλήϑειαν πρὸς ἐκείνους ϑαρρεῖ τὰ 
ψευδῆ λέγειν τοὺς μάλιστα εἰδότας ὅτι ψεύδεται. τίς 

γὰρ ἄπειρός ἐστι τῶν ἑαυτοῦ πραγμάτων: ῇ τίς ἠλέ- 
ϑιος οὕτως ὅστις οὐκ οἷδε πότερον πόνοις ἢ ῥαϑυ- 
μέᾳ χαίρει καὶ πότερον ἥδεται πλέον ἔχων ἢ τὰ δί- 
καιὰ πράττων καὶ πότερον ἡδονῶν ἥττων ἐστὶν ἢ 
τῶν καλῶν πράξεων ἐραστής ; καὶ τοίνυν ὃ μάλιστα 
οἴεται. χαρίξεσϑαι τοῖς ἐπαινουμένοις , ἐμοὶ δοκεῖ 

" τούτου καὶ μάλιστα ἀποτυγχάνειν" τοὐναντίον γὰρ 
ἀπεχϑάνεσϑαι μᾶλλον ἢ χαρίξεσϑαι τοῖς μὴ τελέως 
κου τρίτα αὐτίκα ὃ τὸν πένητα ακαρίζων ὡς πλού-- 1058 9 5 
σιον αὐτὸς μὲν ψεύδεται. τῷ δὲ μακαριξομένῳ τὴν 
πενίαν ὀνειδίζει. πάλιν ὁ τὸν αἴσχιστον ὡς καλὸν 
ἐπαινῶν ἄλλο τι ἢ προφέρει τὸ αἷσχος αὐτῷ; ἢ ὁ τὸν 
ἀνάπηρον ὁλόκληρον εἶναι λέγων πῶς ἂν χαρίζοιτο 
ὑπομιμνήσκων τῆς ἀτυχίας ; ὁ δὲ αὖ τὸν ἀνόητον ὡς 
φρόνιμον ὑμνῶν, οὗτος ἂν τυχὸν ἁπάντων εἷη πι-- 
ϑανώτερος διὰ τὴν ἄνοιαν τοῦ ἀκούοντος καὶ το-- 
σούτῳ γε μείξονα ἐργαξεται βλάβην᾽ ἀναπείϑει γὰρ 4 ΝΜ 
ὑπὲρ ἑαυτοῦ βουλεύεσϑαι καὶ μὴ τοῖς φρονίμοις ἐπι-- 
τρέπειν. ὁ μὲν γὰρ τὸν δειλὸν ὡς ἀνδρεῖον ϑαυμά- 
ἕξων, οὗτος δικαιότατα χρῆται τῇ ἀνοίᾳ τοῦ κολα- 
κευομένου" τάχιστα γὰρ ἂν οἶμαι ἀπόλοιτο πειϑό- 
μενος αὐτῷ καὶ τῆς ἀνδρείας τὰ ἔργα ἐπιχειρῶν. κα- 
ϑόλου δὲ φαφαϑεὶς μὲν ὁ κόλαξ οὐ ̓ καταγιγνώσκεται 
μόνον. ἀλλὰ καὶ μισεῖται" δοκεῖ γὰρ καταγελῶν λέ- 

’ κι ’ " 

θη χευὼν ἃμα δεκάξει τῷ ἐπαίνῳ. 
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γειν᾽ πείσας δὲ ὡς ἀληϑῶς λέγει οὐ μεγάλης τινὸς 
τυγχάνει χάριτος. τί γὰρ καὶ δοκεῖ χαρίξεσϑαι τά- 
ληϑῆ λέγων; πολὺ γε μὴν πονηρότερος ἐστι τῶν 
ψευδομένων μαρτύρων. οἵ μὲν γὰρ οὐ διαφϑείρουσι 
τὸν δικαστήν, ἀλλὰ μόνον ἐξαπατῶσιν" ὃ δὲ κολα-- ὃ 

λακείας αἰτίαν ἔχω τοῖς ϑέλουσι διαβάλλειν μήτε σὺ 
τοῦ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς ἐθέλειν ἐπαινεῖσϑαι, ποιήσομαι 
τοὺς λόγους ὑπὲρ τοῦ χρηστοῦ βασιλέως. ὁποῖον εἶ-- 
ναι δεῖ καὶ τίς ἡ διαφορὰ τοῦ προσποιουμένου μὲν τυ 

ἄρχοντος εἶναι. πλεῖστον δὲ ἀπέχοντος ἀρχῆς καὶ βα- 
σιλείας. εἰ δέ τις φήσει μὲ τοὺς αὐτοὺς ποιεῖσϑαι “22 
λόγους, τοῦτο ἂν εἴη κοινὸν ἐμοὶ τὸ ἔγκλημα καὶ 
Σωκράτει. φασὶ γάρ ποτε Ἱππίαν τὸν Ἠλεῖον. διὰ 
χρόνου πλείονος ἀκούοντα τοῦ Σωκράτους περὶ δὲ- 
καιοσύνης καὶ ἀρετῆς λέγοντος. καὶ παραβάλλοντος. 
ὥσπερ εἰώϑει. τοὺς κυβερνήτας καὶ ἰατροὺς καὶ σκυ-- 
τοτόμους καὶ κεραμέας. εἰπεῖν. ἅτε σοφιστήν, Πάλιν 
σὺ ταὐτά, Σώκρατες; καὶ ὃς γελᾶσας ἔφη. Καὶ 

περὶ τῶν αὐτῶν. σὺ μὲν γάρ, ὡς ἔοικεν. ὑπὸ σοφίας 
οὐδέποτε ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν λέγεις. ἡμῖν δὲ ἕν 
τοῦτο δοκεῖ τῶν καλλίστων εἶναι. τοὺς μὲν γὰρ 
ψευδομένους οἴδαμεν πολλὰ καὶ ἀνόμοια λέγοντας" 

τοῖς δὲ ἀληϑεύουσιν οὐχ οἷόν τε ἕτερα εἰπεῖν τῶν 
" Ἵ ᾽ 

ποι ἀληϑῶν. ἐγὼ δὲ εἰ μὲν ἑώρων ἄλλην ὑπόϑεσιν 

σπουδαιοτέραν ἢ σοὶ μᾶλλον προσήκουσαν, ἐκείνην 

ἂν ἐπεχείρουν ποιήσασϑαι. νῦν δὲ οὔτε ἰατρὸν ἄλ-- 
λους τινὰς ἀκούειν ἢ λέγειν λόγους φαίην ἂν ὀρθῶς 

ἢ τοὺς περὶ ὑγιείας σώματος καὶ νόσου" οὗτοι γὰρ 
1 υὐγιεινοὶ καλοῦνται ἐτροο᾽ οὔτε κυβερνήτην ἢ τοὺς : 

περὶ ὡρῶν καὶ ἀνέμων καὶ ἄστρων" οὔτοι γὰρ κυ- 

βερνητικοὶ δικαίως λέγονται" οὔτε ἄρχοντα καὶ βα- 

δ ᾿ “ἱ 3 » ,“Ζ., - ἵνα δὲ μὴτε ἐγὼ κο-- “ἃ 
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σιλέα ἢ τοὺς περὶ ἀρχῆς τε καὶ διοικήσεως ἀνθϑρώ- 
πων. ὡς δὲ καὶ περὶ τούτων ἐνόμιξε Σωκράτης 
πειράσομαι εἰπεῖν. μετὰ γὰρ τὴν ἀπόκρισιν τὴν περὶ 
τῆς εὐδαιμονίας ἐπύϑετο τοῦ Σωκράτους ὁ ἐκεῖνο τὸ 
ἐρώτημα ἐρωτήσας, Ὧ, Σώκρατες, ἔφη, τοῦτο μὲν 
ἐπίστασαι παντὸς μᾶλλον. ὅτι τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον ἀν- 
ϑρωώπων ἐκεῖνός ἐστιν ἰσχυρότατος καὶ μηδὲ τῶν 
ϑεῶν αὐτῶν ἥττονα ἔχων δύναμιν ᾧ γε ἔνεστι καὶ τὰ 

ἀδύνατα δοκοῦντα ποιῆσαι δυνατά, εἰ βούλοιτο πε-- 

ξεύεσϑαι μὲν τὴν ϑάλατταν, πλεῖσϑαι δὲ τὰ ὄρη, 
τοὺς δὲ ποταμοὺς ἐκλείπειν ὑπὸ ἀνθρώπων πινομέ- 
νους. ἢ οὐκ ἀκήκοας ὅτι Ξέρξης ὁ τῶν Περσῶν βα- 
σιλεὺς τὴν μὲν γῆν ἐποίησε ϑάλατταν. διελὼν τὸ 
μέγιστον τῶν ὀρῶν καὶ διαστήσας ἀπὸ τῆς ἠπείρου 

-» 3 ἢ μ᾿ ΄ “ 

σαι τῶν αἰσχίστων. ἀδύνατος δὲ ἀπώσασϑαι λύπην, 
Ὶ Ἃ -»" ἤ 3 Ν ἡ 

μΜένέοτε μηδενὸς λυπηροῦ παρόντος. οὐ δυνάμενος δὲ 
’  ὡ. Ἁ ΝΥ - , 

ὑπομεῖναι πόνους, οὐδὲ τοὺς ἡδονῆς ἕνεκεν γιγνο-- 
, 3 ἤ ΜΝ - - 3 , “᾿" 

μένους. ἀδύνατος δὲ τῆς ψυχῆς ἀπελάσαι φόβον, 
᾿ “Ὁ - ω ᾽ ᾿ : 

οὐδὲν ὠφελοῦντα ἐν τοῖς δεινοῖς. ἀλλὰ καὶ μέγιστα ὃ 
ἢ -Ἢ 9 »Ἤ Γῳ ΝᾺ 4 ᾿ 

βλάπτοντα, πῶς οὐκ ἄνανδρος σφόδρα. ἡττώμενος “7 {τ 
- ᾿ ’ " 9 “ “ι ἢ “ 

μὲν γυναικῶν, ἡττώμενος δὲ εὐνουχων; ἡ σὺ τοῦ- 
: - ᾿, - ᾽ 

τον ἰσχυρὸν εἶναι λέγεις. τὸν καὶ τοῦ μαλακωτα- 
3 κι "ἢ Ἃ 

του πάντων ἀσϑενέστερον. ὑπνου; υφ΄ οὐ συμπο- 
᾿ ἃ ΡΩ ἊΝ “" 3 Ὅν "» 

δισϑεὶς πολλακις ἄνευ δεσμῶν οὐχ οπῶὼς ἄλλοις, 10 
- ἢ “ 3 , 

μπάλλ᾽ οὐδ᾽ ἑαυτῷ δύναται βοηϑεῖν οὐδὲ ἐπίκουρον 
Ἂ “" 3 ἤ “- ᾿Ἶ 

οὐδένα καλέσαι τῶν βουλομένων ἀμύνειν; ταῦτα δὲ 56 
᾽ ᾿ , ον : ῇ 3 “Γ᾽ 

ἀκούσας εἶπεν. Ἐκεῖνο μέντοι οἶσϑα δήπου. ὦ Σώ- 

.. » .»Ο᾿ Ν ΡΝ" ΓΙ Ἀ 

τὸν ἄϑω. διὰ δὲ τῆς ϑαλάττης τὸν πεζὸν στρατὸν 
»)Ἅ ὦ ο}»ν»»ν»ν ἡ" Ξ- ᾿ 
ἄγων ἤλαυνεν ἐφ᾽ ἄρματος ; ὥσπερ οἶμαι τὸν Ποσει-- 
"Ἂν ἤ ἵΙ͂ν ἣ " .“ " » 

δῶνα φησιν Ὅμηρος" καὶ τυχὸν ομοίως οἵ τε δελ- 
. ᾿ , , ἱ ’ 

φῖνες καὶ τὰ κήτη κάτωϑεν ὑπέπλει τὴν σχεδίαν, 

δ -» ν ᾿ - , λ κρατες. ὅτι τῆς ἁπάσης οἰκουμένης τοῦ πλείστου καὶ 
3 , ἤ). ’ "Ὡ ,ν Ψ τ΄ “ Ἁ 

ἀρίστου βασιλεύει μέρους. ἔξω γὰρ τῆς Βλλαᾶδὸς καὶ 
- " ϑω»" - » » ᾿ 

τῆς Ἰταλίας καί τινων ὀλίγων ἐϑνῶν ἄλλων τῶν κατὰ 
Ἀ " ἤ Ρὼ ἵ , δ »" ι 

την υρωπην συμπαντὰ ταλλα υφ᾽ ἑαυτῷ πεποίη- 

ται, καὶ τῆς μὲν καλουμένης ᾿4σίας ὅλης ἄρχει μέχρις κ᾿." ἢ ᾽ ᾿Ὶ -Ὁ »)} " κ᾿ τ' ’ ᾿] Ἢ “-ἢ ᾽ 

ὍΖοποτε ἐκεῖνος ἤλαυνε. καὶ ὁ Σωκράτης. Θὺυδὲ τοῦτο 3 - Ἁ Ά ᾿ ᾽ - Ἢ Ἷ . “-» - 

' ᾿ ͵ ί ͵ Ἰνδῶν" πολλους δὲ καὶ αὐτῶν φασιν ὑπακουειν᾿ τῆς .27 
20 σοι ἔχω εἰπεῖν. εἴτε μέγιστον ὁ ταῦτα ποιὼν δύυνα- 

ται, καϑάπερ σὺ λέγεις, εἴτε ἐλάχιστον ἢ τὸ παρά- 
παν οὐδέν. αὐτίκα εἰ μὲν ἦν σώφρων καὶ ἀνδρεῖος 
καὶ δίκαιος καὶ μετὰ γνώμης ἔπραττεν ὅσα ἔπραττεν, 
ἰσχυρὸν αὐτὸν ἡγοῦμαι καὶ μεγίστην ἔχειν τῷ ὄντι 
δύναμιν" εἰ δὲ αὖ δειλὸς καὶ ἀνόητος καὶ ἀσελγὴς 
καὶ παράνομος καὶ δι᾽ ὕβριν ταῦτα ἐπιχειρῶν, τού- 
ναντίον ἔμοιγε ἀσϑενέστερος εἶναι δοκεῖ τῶν σφόδρα 
πενήτων καὶ μηδὲ ἕνα γῆς κεκτημένων βῶλον, ὥστε 
διαϑρύψαι μακέλλῃ τροφῆς ἕνεκεν, οὐχ ὅπως τὰ μέ- 
γιστα διορύττειν ὕρη, καϑάπερ σὺ φής. ὃ γὰρ 
ἀδύνατος μὲν ὀργὴν ἐπικατασχεῖν πολλάκις ὑπὲρ 
μικρῶν γιγνομένην, ἀδύνατος δὲ ἐπιϑυμίαν παῦ- 

δὲ Διβύης τοῦ πλείονος μέρους" ἐν δὲ τῇ Εὐρώπῃ 0 
χσ- , ὔ " ᾿ , “υ 

Θράκης καὶ Μακεδονίας᾽ ἁπάντων τοὐύτῶν κρατεῖ 
4 Ἵ Ἁ Ἁ ’ ,. ’ ς 3 “ 

οϑὲν δὴ καὶ μέγας βασιλεὺς κέκληται μόνος ἐκεῖνος. 
͵ 3 , , ϑωΝ “" 2 Ὅ ᾿ 

καὶ ὁ Σωκράτης εἶπεν. ᾽4λλ᾽ οὐδὲ τοῦτο οἶδα ολως : 
ἤ ᾿ Ἁ -»"ο Ἥ 

γε, εἰ βασιλεύς ἐστι τὴν ἀρχὴν οὐδεμιᾶς πόλεως ἢ 
ἤ - ᾿ Ἂ ἢ) , ἤ ,,1 ἤ «ι " 

κώμης. Σὺ ἄρα, εἶπε. μόνος ἀνήκοος εἶ τούτων ἃ 
τ᾿ ἤ ᾿ ᾽ ΄ " »" Γ 

παᾶαντὲς ἴσασιν; Δκουῶ. ἔφη. πολλῶν λεγοντῶν ἃ 
.1 , “ . ἈΝ Ἁ 3 

σὺ λέγεις καὶ Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων" ὁ δὲ οὐκ 
ἤ « “-- 3 3 

με γιγνώσκειν Ο λέγω τοιοῦτόν ἐστιν" οὐκ οἶδα, 
" Ν ᾿ ἤ Ὁ , 

ἄριστε. εἰ νομίμως καὶ δικαίως τούτων ἀπαντῶν 
- Ἥ ξ “ , “ “» 

προέστηκε καὶ τοιοῦτος ὧν ὁποῖον εἴρηκα πολλακις": 
εἰ μὲν εὐγνώμων καὶ φιλάνϑρωπος καὶ νόμιμος 
ἥμ ν᾿ 5 ' ’ ᾿ “ ᾿ »" 3 , ὧν ἐπὶ σωτηρίᾳ καὶ τῶ συμφέροντι τῶν ἀρχομένων 
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ἀνθρώπων τοῦ δοκοῦντος ἰσχύειν πλέον. τρία γὰρ ες 
108 εἴδη τὰ φανερώτατα πολιτειῶν ὀνομάξεται γιγνομέ- 

νῶν κατὰ νόμον καὶ δίκην μετὰ δαίμονός τ᾽ ἀγαϑοῦ 
καὶ τύχης ὁμοίας" μία μὲν ἡ πρώτη καὶ μάλιστα συμ- 

βῆναι δυνατή » περὶ ἧς νῦν ὁ λόγος, εὖ διοικουμένης δ 

πόλεως ἢ πλειόνων ἐθνῶν ἢ συμπάντων ἀνϑρώ- 

πῶν ἑνὸς ἀνδρὸς ἀγαϑοῦ γνώμῃ καὶ ἀρετῇ" δευ- “ 
τέρα δὲ ἀριστοκρατία καλουμένη, οὔτε ἑνὸς οὔτε 

Η Μπολλῶν τινῶν, ἀλλὰ ὀλίγων τῶν ἀρίστων ἡγουμέ- 
νῶν, πλεῖον ἀπέχουσα ἤδη τοῦ δυνατοῦ καὶ τοῦ τὺ 
συμφέροντος. τοῦτο ἔμοιγε δοκεῖ καὶ Ὅμηρος εἰπεῖν 
διανοηϑ είς, 

οὐκ ἀγαϑὸν πολυκοιρανίη᾽ εἷς κοίρανος ἔστω, 

εἷς βασιλεύς, ὡ ἔδωκε Κρόνου παῖς ἀγκυλομήτεω. 

τρίτη δὲ πασῶν ἀδυνατωτάτη σχεδὸν ἡ σωφροσύνῃ 152: 7 
καὶ ἀρετῇ δήμου προσδοκῶσα ποτὲ εὑρήσειν κατά- 
στασιν ἑ ἐπιεικῆ καὶ νόμιμον, δημοχρατία προσαγο- 
θευομένη, ἐπιεικὲς ὄνομα καὶ πρᾷον, εἴπερ ἦν δυνα- ᾿ 
τόν. τρισὶ δὲ ταύταις, ὥσπερ εἴρηται. πολιτείαις ἐξξ 

"ο τρεῖς ἐναντίαι παράνομοι διαφϑοραί, ἡ μὲν πρώτη 30 
τὲ καὶ ἀρίστη καὶ μόνη δυνατή. τυραννίς, ἑνὸς ὕβρει 
καὶ βίᾳ τοῦ κακίστου τῶν ἄλλων ἀπολλυμένων" ἡ δὲ 
μετ᾽ ἐχείνην ὀλιγαρχία, σκληρὰ καὶ ἄδικος πλεον- 
ἑξία, πλουσίων τινῶν καὶ πονηρῶν ὀλίγων ἐπὶ τοὺς 
πολλοὺς καὶ ἀπόρους συστασις᾽ ἡ δ᾽ ἑξῆς ποικίλη 
καὶ παντοδαπὴ φορὰ πλήϑους, οὐδὲν εἰδότος ἁπλῶς. 

ταραττομένου δὲ ἀεὶ καὶ ἀγριαίνοντος, ὑπὸ ἀκολάστων 

δημαγωγῶν ὥσπερ κλύδωνος ἀγρίου καὶ χαλεποῦ 

ὑπὸ ἀνέμων σκληρῶν μεταβαλλομένου. τούτων μὲν 

ἐπιμελεῖται, αὐτὸς πρῶτος εὐδαίμων ὦν, καϑάπερ 
εἶπον. καὶ τοῖς ἄλλοις μεταδιδοὺς τῆς αὑτοῦ εὐδαι- τι 
μονίας, οὐ δίχα ϑεὶς τό τε αὑτοῦ καὶ τὸ τῶν ἀρχο- 
μένων συμφέρον, ἀλλὰ τότε χαίρων μάλιστα καὶ 

᾿ τότε νομίζων ἄριστα πράττειν, ὅταν ὁρᾷ καλῶς 
πράττοντας τοὺς ἀρχομένους, ΚΟΝΗΝΝ τε μέγιστός 

᾿᾿ δὲ ἐστι καὶ βασιλεὺς ἀληϑῶς" εἰ δὲ φιλήδονος καὶ φι- 
λοχρήματος καὶ ὑβριστὴς καὶ παράνομος, αὑτὸν οἰό- 
μενος αὔξειν μόνον, ὡς ἂν πλεῖστα μὲν χρήματα κε- 

ὸ κτημένος,. μεγίστας δὲ καὶ πλείστας καρπούμενος 
ἡδονάς, ῥαϑύμως δὲ διάγων χαὶ ἀπόνως" τοὺς δὲ 
ὑπηκόου ́ς ἅπαντας ἡγούμενος δούλους καὶ ὑπηρέτας 

, τῆς αὑτοῦ τρυφῆς; οὐδὲ ποιμένος ἐπιεικοῦς ἔχων 
ἦϑος. σκέπης καὶ νομῆς προνοούμενος τοῖς αὑτοῦ 

ι κτήνεσιν. ἔτι δὲ ϑῆρας ἀπαμύνων καὶ φῶρας προ- 
φυλάττων, ἀλλ᾽ αὐτὸς πρῶτος διαρπάξων τε καὶ 
φϑεέρων καὶ τοῖς ἄλλοις ἐ ἐπιτρέπων, καϑάπερ, οἶμαι. 
πολεμέων λείαν, οὐκ ἄν ποτε εἴποιμι τὸν τοιοῦτον 
ἄρχοντα ῇ αὐτοκράτορα ἢ βασιλέα, πολὺ δὲ μᾶλλον 

70 τύραννον καὶ λευ 'στήῆρα, ὥς ποτε προσεῖπεν ὁ ̓ 4πόλ-- τ. 
λων τὸν Σικυώνιον τύραννον. εἰ καὶ πολλὰς μὲν 
ἔχοι τιάρας, πολλὰ δὲ σκῆπτρα ὑπαχούοιεν αὐτῷ. 

νἡ Στοιαῦτα μὲν ἐκεῖνος εἰώϑει λέγειν. προτρέπων ἀεὶ 
πρὸς ἀρετὴν καὶ βελτίους ποιῶν καὶ ἄρχοντας καὶ 

5. ἰδιώτας. ὅμοια ὃὲ εἰρήκασι περὶ ἀρχῆς καὶ βα- 
σιλείας οὗ μετ᾽ αὐτόν. ὡς οἷόν τε ἑπόμενοι τῇ σοφω-- 

“5 τάτῃ γνώμῃ. αὐτὰ δὲ πρῶτα δηλοῖ τὰ ὀνόματα τὴν 
διαφορὰν τῶν πραγμάτων. λέγεται γὰρ ἡ μὲν ἀρχὴ 
νόμιμος ἀνθρώπων διοίκησις καὶ πρόνοια ἀνθρώπων 

, ἢ κατὰ νόμον; βασιλεία δὲ ἀνυπεύϑυνος ἀρχή, ὁ ὁ δὲ Υ. 1 ροβὲ πλέον δὐδοθαίαν: οὕτω δὲ καὶ ἡμεὶ Ὁ διανοου- μι} νόμος βασιλέως δόγμα. ὁ" δὲ τύραννος καὶ ἡ τυραν-- μεϑα καί φαμεν περὶ τοῦ ϑείου καὶ ϑεοφιλοῦς αὐτοκράτορος νὶς ἐναντίον τούτοις βίαιος καὶ παράνομος χρῆσις βασιλέως. 



“ , ) ᾿ Ἢ 1 , Ὃ 
δ λογῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ πεπεισμένος εἶναι ϑεούς, ἵναιιτε 
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εῦπο τῷ πρῶτῷ τὸ σαι αριστῷ ἡγεῶ ταττεταῖι. 
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.} " " ᾽ Ι Ἁ 

οὖν ὁ λόγος ἀλλῶς ἐπεμνησϑη, πολλὰ παϑήματα καὶ 

συμφορὰς ἑκάστης αὐτῶν ἐκ τοῦ πρότερον χρόνου 
δεῖξαι δυνάμενος" περὶ δὲ τῆς εὐδαίμονός τε καὶ 
ϑείας καταστάσεως τῆς νῦν ἐπικρατούσης χρὴ διελ- 
ϑεῖν ἐπιμελέστερον. 

γεῖς καὶ παραδείγματα οὐκ ἀμυδρὰ τῆσδε τῆς ἀρχῆς, 

᾿ Ε , 

πολλαὶ μὲν οὖν εἰκόνες ἐναρ- 

ἔν τε ἀγέλαις καὶ σμήνεσι διασημαινούσης τῆς φύυ- 

σεῶς τὴν κατὰ φύσιν τοῦ κρείττονος τῶν ἐλαττόνων 
3 Ἁ , “ " ᾿ Ἁ ; Ἢ ἤ 

ἄρχην καὶ πρόνοιαν" οὐ μὴν φανερώτερον οὐδὲ κάλ- 
Κι Γ) Ἢ ᾽ - “Ὁ ᾿. 

λιον ἕτερον ἂν γένοιτο τῆς τοῦ παντὸς ἡγεμονίας, ἣ 

Ἁ Ἃ ἊΨ ; »" ᾿᾽ 

τος δὲ ὧν πρῶτον μέν ἐστι ϑεοφιλής. ἅτε τῆς μεγί- 
ἢ " -»"“Σ»Ὕ »" ᾿ 

στης τυγχανῶν παρὰ ϑεῶν τιμῆς καὶ πίστεως. καὶ 
- Υ͂ , ’ 

πρῶτόν γε καὶ μάλιστα ϑεραπεύσει τὸ ϑεῖον, οὐχ ὁμο- 

" .“ἃ“΄Ἵ΄ 

ηγεῖται 
ΝᾺ .. “ἡ ᾽ -» ; 

δὲ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις συμφέρειν τὴν αὑτοῦ πρό- 

ἣν ᾿"ῃ.." ᾿ " Ἀν". 
δὴ καὶ αὑτὸς ἔχῃ τοὺς κατ᾽ ἀξίαν ἄρχοντας. 

νοιαν οὕτως ὡς αὐτῷ τὴν ἐκείνων ἀρχήν. καὶ μὴν 
ἐκεῖνο ἑαυτῷ συνειδὼς ὡς οὔποτε δῶρον δέξεται 

παρὰ κακῶν ἀνδρῶν, οὐδὲ τοὺς ϑεοὺς ἀναϑήμασιν 
οὐδὲ ϑυσίαις οἴεται χαίρειν τῶν ἀδέκων ἀνδρῶν, 
παρὰ μόνων δὲ τῶν ἀγαϑῶν προσίεσϑαι τὰ δεδομένα. 
τοιγαροῦν ϑεραπεύειν ἀφϑόνως αὐτοὺς σπουδάσει 
καὶ τούτοις ἐκείνοις γε μὴν οὐδέποτε παύσεται τι- 
μῶν, τοῖς καλοῖς ἔργοις καὶ ταῖς δικαίαις 8 πράξεσιν. 
ἕκαστόν γε μὴν τῶν ϑεῶν ἵλάσκεται κατὰ τὴν τοῦ 
ϑεοῦ δύναμιν. ἡγεῖται δὲ τὴν μὲν ἀρετὴν ὁσιότητα, 
τὴν δὲ κακίαν πᾶσαν ἀσέβειαν. εἶναι γὰρ ἐναγεῖς καὶ 
ἀλιτηρίους οὐ μόνον τοὺς τὰ ἱερὰ συλῶντας ἢ λέγον- 
τάς τι βλάσφημον περὶ τῶν ϑεῶν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον 
τούς τε δειλοὺς καὶ ἀδίκους καὶ ἀκρατεῖς καὶ ἀνοή- 
τοὺς καὶ καϑόλου τοὺς ἐναντίον τι πράττοντας τῇ 

τοιοῦ-. 

πη ωργία., σφόδρα δὲ κυνηγεσία. 
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τε δυνάμει καὶ βουλήσει τῶν ϑεῶν. οὐ μόνον δὲ 
6 "" ' ᾽ Ἀ , ΠῚ Α δ 

"5 ἡγεῖται ϑεούς, ἀλλὰ καὶ δαίμονας ἀγαϑοὺς καὶ ἥρωας 
ἃ " 3 - 3 - Ἁ ͵ 

τὰς τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν ψυχὰς μεταβαλούυσας ἐκ 
-» -» ἤ " - ΝΜ “Ὥ λ . Υ 9 

τῆς ϑνητῆς φύσεως" τοῦτο δὲ βεβαιοῖ τὸ δόγμα οὐχ 
““ , Ἢ “ ") » 3 ἢ 

ῃκιστὰ χαριξόμενος αὐτῷ. τὴν τὲ τῶν ἀνϑρωπων:. 
᾽ , 3 , Ι 3. δ ᾿] ὔὕ » 

ἐπιμέλειαν οὐ πάρεργον οὐδὲ ἀσχολίαν ἀλλῶς νε- 
, “ Ω ᾿ » Ὁ 3 Ἁ 

νόμικε, βαρυνόμενος οἶμαι τὰς φροντίδας. ἀλλὰ 
, Ω » 

καὶ ὁταν μὲν ἀλλο “" ᾿ -Ἥ 

ἔργον αὑτοῦ καὶ τέχνην ταύυτην. 
- 3 Ἀ " “ ν»ν» 3 . -» Ὺ -" 

τι ποιῇ. οὐδὲν ἡγεῖται σπουδαῖον οὐδὲ τῶν αὐτοῦ 

πράττειν" ὅταν δὲ ἀνθρώπους ὠφελῇ. τότε νομίζξει 

τὸ προσῆκον ἀποτελεῖν; ἅτε ὑπὸ τοῦ μεγίστου ϑεοῦ 

ταχϑεὶς ἐπὶ τοῦτο τὸ ἔργον, ᾧ ἀπειϑεῖν οὐ ϑέμις 

οὐδὲν οὐδὲ ἄχϑεσϑαι. [οὐδεὶς γὰρ οὕτω μαλακὸς οὐδὲ 
ἢ. ον κι " ΡΟ. - ς » μν "ἢ} 7 

τον φιλήδονος ος οὐχ ἡδεται τῇ αὐτοῦ πρᾶξει. καν τυχῇ 

ἐπίπονος" ὡς ἥκιστα μὲν κυβερνήτης ἂν ἀχϑεσϑείη 

τοῖς ἐν ϑαλάττῃ πόνοις. ἥκιστα δὲ γεωργὸς τοῖς 

περὶ γεωργίαν ἔργοις, ἥκιστα δὲ κυνηγέτης οἷς δεῖ 

ϑηρῶντα κάμνειν" καίτοι σφόδρα μὲν ἐπίπονον γε-- 

οὐ μὴν ἀπαξιοῖ τὸ 

χάμνειν καὶ ἐνοχλεῖσϑαι τῶν ἄλλων ἕνεκεν, οὐδὲ : 

ταύτῃ χεῖρον πράττειν νενόμικεν. ἐὰν δέῃ πλείστους 

αὐτὸν ἀνέχεσϑαι πόνους καὶ πλεῖστα πράγματα ἔχειν. 

[ὁρᾷ γὰρ καὶ τὸν ἥλιον οὐδενὸς ἐλάττω τῶν ϑεῶν 

ὄντα οὐκ ἀχϑόμενον. εἰ σωτηρίας ἕνεκεν ἀνθρώπων 

καὶ βίου τὸν αἰῶνα διαπράττεται πάντα ὅσα πράττει. 

ὁρᾷ γὰρ ὅτι πανταχοῦ τὸ βέλ τιον τοῦ ἥττονος ἔταξεν 

ὃ ϑεὸς προνοεῖν τε καὶ ἄρχειν, οἷον τέχνην μὲν 

ἀτεχνίας ; ἀσϑενείας δὲ δύναμιν, τοῦ δὲ ἀνοήτου τὸ 

φρόνιμον προνοεῖν καὶ προβουλεύειν ἐποίησεν. ἐν 

πάσαις δὲ ταύταις ταῖς ἐπιμελείαις τὸ ἄρχειν οὐδα-: 

μῶς ῥάϑυμον, ἀλλ᾽ ἐπίπονον, οὐδὲ πλεονεκτοῦν 

Ὁ)8 ἀνέσεως καὶ σχολῆς, ἀλλὰ φροντίδων καὶ πόνων. αὐὖ- 

1. 1. 4 
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τίκα ἐν νηὶ ἐπιβάταις ἔξεστιν ἀμελεῖν καὶ μηδὲ ὁρᾶν 
τὴν θάλατταν, ἀλλὰ μηδὲ ὅπου γῆς εἰσι. τὸ τοῦ λό- 
γου,. τοῦτο εἰδέναι" καὶ πολλοὶ τὸν τρόπον τοῦτον 
πλέουσι ταῖς εὐδίαις, οἵ μὲν πεττεύοντες. οἵ δὲ 
ἄδοντες. οἵ δὲ εὐωχούμενοι δι᾽ ἡμέρας" ὅταν δὲ κα- 
ταλάβῃ χειμών. ἐγκαλυψ νἄμενοι περιμένουσι τὸ συμ- 
βησόμενον᾽ οἱ δέ τινες καϑυπνώσαντες οὐδὲ ἀνέστη- 
σαν. ἕως ἐγένοντο ἐν τῷ λιμένι. τῷ κυβερνήτῃ δὲ 
ἀνάγκη μὲν ὁρᾶν πρὸς τὸ πέλαγος. ἀνάγκη δὲ ἀπο- 

ν" ,»ἢ ' " 

βλέπειν εἰς τὸν οὐρανόν, ἀνάγκη δὲ προσκοπεῖν τὴν 
" "»Ἥ Ν "" 2 ἐν 2 ὡὧϑ ᾿ , - . " ᾿ φ’ γην" οὐ μὴν οὐδὲ τὰ ἐν τῷ βυϑῷ χρὴ λανϑάνειν 

Ὶ᾽ ᾽ ΙΝ ' ι “ , - , . ν Γ Ἥ αὑτον. ἢ λήσεται περιπεσὼν ὑφάλοις πέτραις ἢ 
ν Η ν " " " Ἢ ᾽ "" 2 

ἀδήλοις ἕρμασι" μόνῳ ὃὲ ἐκείνῳ τῆς μὲν νυχτὸς ἡτ- 
ἋἿ Π ΝΜ " , Ὁ Ἷ ὼω μι “ τον ἔξεστι καϑυπνῶσαι ἢ τοῖς νηχομένοις᾽ ἡμέρας 

" τε . ϊ ᾿ 

ὙΝ ., Ἵ ᾿ φιἊ»Νν» "- δὲ εἴ ποῦ τι βραχὺ χλέψειε τοῦ ὕπνου. καὶ τοῦτο 1:3 
μετέωρον καὶ ἀμφίβολον. ὡς ἀναβοᾶν πολλάκις ἡ 
τὸ ἱστίον στέλλειν ἢ πα ράγειν τὸ πηδάλιον ἢ ἄλλο τι 
τῶν ναυτικῶν ὥστε καὶ κοιμώμενος ἐκεῖνος μᾶλ- 
λον ἐπιμελεῖται τῆς νεῶς ἢ τῶν ἄλλων οἱ σφόδρα 
ἐγρηγορότες. ἔν γε μὴν τῷ στρατεύεσϑαι τῶν μὲν 
στρατιωτῶν ἕκαστος αὑτῷ μόνῳ ἐπιμελεῖται καὶ 
ὁπλῶν καὶ τροφῆς. καὶ ταῦτα οὐ πορίζων., ἀλλ᾽ 
ἕτοιμα ἀξιῶν ἔχειν" μόνης δὲ φροντίζει τῆς ὑγιείας 
τῆς ἑαυτοῦ, μόνης δὲ τῆς σωτηρίας. τῷ στρατηγῷ 
δὲ ἔργον ἐστὶν ἅπαντας μὲν ὡπλίσϑαι καλῶς. ἅπαν- 
τας δὲ εὐπορεῖν σκέπης. οὐ μόνον δὲ τὰς τῶν ἀν- 
ϑρώπων γαστέρας πληροῦν, ἀλλὰ καὶ τὰς τῶν ἵπ- 
πων" ἐὰν δὲ μὴ πάντες ἔχωσι τὰ ἐπιτήδεια, πολὺ 
μᾶλλον ἄχϑεται ἢ αὐτὸς νοσῶν᾽ σωτηρίαν γε “μὴν 
τὴν ἐχείνων οὐ περὶ ἐλάττονος ποιεῖται τῆς αὑτοῦ. 
καὶ γὰρ δὴ νικᾶν μὲν ἀὸδ ὕνατον ἄνευ σωτηρίας τῶν 

στρατιωτῶν" ὑπὲρ δὲ ς νέχης πολλοὶ τῶν ἀγαϑῶν 
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γ , » αἱ "" μ᾿ Ἷ 

καὶ ἀποϑνήσχειν αἱροῦνται. παλιν δὲ τοῖς καϑ' ἕχα- 
Ἵ - Ἁ Ἁ “-" "ἢ ᾽ ’ . ᾿ -» 

στον ἡμῶν τὸ μὲν σῶμα. ἅτε ἀνόητον, οὐδὲ αὐτῷ 
". ἢ “Σ ν Υ͂ ᾽ 3 ἃ ς Ἀ ᾿ "“ ͵ 

βοηϑεῖν ἵχανόν ἐστιν οὐδὲ ὑπὲρ αὐτοῦ φροντέζειν 
" [κ  » » 3 ῇ 3 οὶ 24 ἡ 

πέφυκεν. 0 γε τῆς ψυχῆς ἀπολιπούυσης οὐδὲ ὀλίγον 
.ἡ ὮΝ . Ἁ “΄ ἢ . 7 

δύναται διαμένειν, ἀλλὰ παραχρῆμα λύεται καὶ ἀπόλ- ὃ 
ὃ Ἁ ΝᾺ ς Ἀ ἤ Ἁ φ 

λυται" ἡ ψυχὴ δὲ ὑπὲρ ἐκείνου πάσας μὲν φροντίδας 
' 7 ἤ ἡ» ᾽ “»᾿... ἃ ᾿ ᾿ " 

φροντίζει. πασας δὲ ἐπινοίας σκύλλει καὶ πολλὰ μὲν 
᾽ -» Ἁ Ἁ » ᾽ 3 Ἁ 

ἀνιᾶται λυπουμένη. καὶ τὸ μὲν σῶμα παρούσης αὐτὸ 
᾿ "», ὦ " “ 3 "κ΄ , " " " ," , 

μόνον αἰσϑάνεται τῆς ἀλγηδόνος" ἡ ψυχὴ δὲ πρὶν 
4." Ἁ 3 .» ἤ ν᾿ - Υ̓ ΜΟῚ ἃ 

γενεσϑαι τὴν ἀλγηδόνα ἀνιᾶται. πολλακις δὲ καὶ μὴ 
ἤ λυ.» 

μελλούσης γίγνεσϑαι δι᾽ ὀρρωδίαν. ὅἍαναάτου δὲ σῶμα 

μὲν οὐδέποτε ἤσϑετο᾽ ψυχὴ δὲ καὶ τούτου συνίησι, 
Α , , Ὰ , ᾿ - 

καὶ πολλὰ πάσχει δυομένη μὲν ἐκ νοσῶν τὸ σῶμα, 
Ὁ ᾽ ν; ᾽ ' ; Ιμ , ᾽ ᾿Ὶ - .. 

ῥυομένη δ᾽ ἐκ πολέμων, ῥυομένη ὃ ἕκ χειμῶνος, 
᾿ ' Ὺ Ὶ ͵ν ὶ 

» " " ᾿ { Υ ἵν » 3 ἤ 

ἰῤυομένη ὃ ἐκ ϑαλάττης. οὐὔτῶ πανταχῇ ἐπιπονῶω- 
, ᾿ ἤ ἤ Ο ᾿ 

τερον ψυχὴ καὶ ταλαιπωρότερον σώματος. ὁμῶς δὲ 
᾿ , ’ ,. »" 3 

ϑειύτερον καὶ βασιλικώτερον. καὶ μὴν τῶν γε ἂν- 
, “ὦΨὝ Ἴ " »" ἢ Ἕ Ϊ 

ϑρώπων πᾶς ἂν ὁμολογήσειεν ὡς ἰσχυρότερον καὶ 
, ΝΣ 

κ ; 3 Ἁ ’ 3 3 ; Ἀ 

ἡγεμονικώτερον ἄνηρ γυναικὸς. ἀλλ΄ ἐκείναις μὲν 
ι ᾿ » Ν μι .» “ν» "» , 

τὰ πολλὰ τῶν ἔργων κατ᾽ οἰκίαν ἐστί, καὶ ἄπειροι 3 
Ἀ ν Ἁ Ἁ ἤ Ν - ᾽ἦἤ ΝΥ 

μὲν ὡς τὸ πολὺ χειμῶνων διατελοῦσιν. ἄπειρον δὲ 
᾽ » Ἁ "ἡ "ν Μὴ 3 ἢ 

πολέμων. ἄπειροι δὲ κινδυνῶν. τοῖς δὲ ἀνδρασι 
ἤ Ἀ ἤ ἤ ὉῚ 

προσήκει μὲν στρατεύεσθαι. προσήκει δὲ ναῦτι- 
’ 3 , ᾿, Ὶ ’ ᾿ Ἵ Ἢ ν 

λίας. ἀνάγκη δὲ ἐν υὑπαίϑρῳ τὰ ἔργα διαπονεῖν. 
9 ᾽ "» ὠὡὑ - - "» " - ᾽ ,. 

ἀλλ΄ οὐ δια τοῦτο μᾶλλον ἂν τις μακαρίσειξ τῶν ἂἀν- 
ὮΝ - Ἁ “Ὁ Ω ω ᾽ ᾿᾽ .᾿ 3 ’ὔ Γ Ἀ 

δρῶν τὰς γυναῖκας. οσοι δ΄ αὖ δὲ ἀσϑένειαν τὸ καὶ 
᾿ 3.“ ἢ Ἀ ,] ’ ; Ὗ »" " 

μαλακίαν ἐξηλωσὰν τὸν ἕκείνων βίον. ὠσπερ Σαρ- 
Ὺ ἤ Ἂ πω .Ὦν» “-ἅ 

δανάπαλλος. διαβόητοι μέχρι νῦν εἰσιν ἐπὶ τοῖς αἰσ- 
“ ᾿ ᾿Ὰ δν ᾿ Ω , Ἁ 

χροῖς. τὸ δὲ μέγιστον, ορᾷς τὸν ἡλιον. πόσῳ μὲν 
» 3 " ὡ ’ ᾿ ᾿ ν". "ἡ ᾿ 

πτῶν ἀνθϑρωπῶὼν υπερέχει μακαριότητι ὕϑεξος ν᾽ οτι! 
ΝᾺ » 3 ’ .. ""» ς "»"ν ᾿ Ν ,. νη! 

δὲ οὐκ ἀναίνεται δι΄ αἰῶνος ἡμῖν ὑπουργῶν καὶ τῆς 
τ 
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ἡμετέρας ἕνεκα σωτηρίας πράττων ἅπαντα. τί γὰρ 
ἂν ἄλλο τις εἴποι τὸν ἥλιον ἐργάξεσϑαι δι᾿ αἰῶνος ἢ 
ὁπόσων ἄνθρωποι δέονται; ποιοῦντα μὲν καὶ δια- 
χρέίνοντα τὰς ὥρας, αὔξοντα δὲ καὶ τρέφοντα πάντα 

ἡ μὲν τὰ ξῷα. πάντα δὲ τὰ φυτά. χορηγοῦντα δὲ τὸ 
καλλιστον καὶ ἥδιστον ὁραμάτων. φῶς. οὗ χωρὶς 
οὐδὲ τῶν ἄλλων ὄφελος οὐδὲν τῶν καλῶν. οὔτε οὐ- 
ρανίων οὔτε ἐπιγείων. ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦ ξῆν᾽ καὶ ταῦτα 
οὐδέποτε κάμνει χαριξόμενος. ἡπού γε δουλείαν δου- 
λεύειν φαίη τις ἂν πάνυ ἰσχυράν. εἰ γὰρ καὶ μικρὸν 
ἀμελήσειε καὶ παραβαίη τῆς αὑτοῦ τάξεως. οὐδὲν 
κωλύει πάντα μὲν οὐρανόν, πᾶσαν δὲ γῆν, πᾶσαν 
δὲ ϑάλατταν οἴχεσθαι. πάντα δὲ τοῦτον τὸν εὐειδῆ 
καὶ μακάριον κύσμον τὴν αἰσχίστην καὶ χαλεπωτάτην 

; ἀχοσμίαν φανῆναι. νῦν δέ, ὥσπερ ἐν λύρᾳ φϑόγ- 
γῶν ἁπτόμενος ἐμμελῶς . οὐδέποτε ἐξίσταται τῆς κα- 
ϑαρᾶς τε καὶ ἄκρας ἁρμονίας, μίαν ἀεὶ καὶ τὴν αὐὖ- 
τὴν ἀγαπῶν ὁδόν. ἐπεὶ δὲ δεῖται μὲν ἀλέας ἡ γῆ 
ὥστε γεννῆσαι τὰ φυόμενα καὶ ὥστε αὐξ δῆσαι καὶ 
ὥστε ἐπιτελέσαι, δεῖται δὲ τὰ ξῷα καὶ σωτηρίας ἕνεκα 
τῶν σωμάτων καὶ ἡδονῆς τῆς κατὰ φύσιν. δεόμεϑα 
δὲ πάντων μάλιστα ἡμεῖς. ἅτε πλείστης χρήξοντες 
βοηϑείας, ϑέρος ἐποίησεν, ἀεὶ καὶ μᾶλλον ἐγγυτέρω 
προσιὼν τῆς ἡμετέρας οἰκήσεως, ἵνα πάντα μὲν φύσῃ,. 
πάντα δὲ ϑρέψῃ, πάντα δὲ τελειώσῃ. ϑείαν δὲ 
χαὶ ϑαυμαστὴν παράσχῃ τοῖς ἀνθρώποις εὐφροσύ- 
νὴν τε καὶ ἑορτήν. ἐπεὶ δὲ αὖ πάλιν τἄλλα τε καὶ 
ἡμεῖς ἐν χρείᾳ γιγνόμεϑα τῆς ἐναντίας κράσεως" 
δεῖται μὲν γὰρ ὑπὸ τοῦ ψύχους τὰ σώματα συνίστα- 
σϑαι, δεῖται δὲ πυχνώσεως τὰ φυτά, δεῖται δὲ ὄμ- 
βρῶν ἡ γῆ᾽ πάλιν ἄπεισιν ἀφιστάμενος ἀφ᾽ ἡμῶν τὸ 
μέτριον. οὕτω δὲ πάνυ ἀσφαλῶς καὶ ἀραρότως τηρεῖ 
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 νΝ ᾿ κε “ " 
ὯΝ τοὺς οὁροῦυς πρὸς τὸ ἡμῖν συμφέρον. ὥστε εἴτε προσ- 

ιὼν ὀλίγον ἐγγυτέρω γένοιτο, πάντα ἂν συμφλέ- 
ἕειεν. εἴτε ἀπιὼν μικρὸν ὑπερβάλοι, πάντα ἂν 
ἀποψυγείη τῷ κρύει. ἐπεὶ δὲ ἀσϑενέστεροι φέρειν 
ἐσμὲν τὴν μεταβολὴν ἀϑρόαν γιγνομένην, κατ᾽ ὀλί-: 
γον ταῦτα μηχανᾶται, καὶ τρόπον τινὰ λανϑάνει 
συνεϑίξων μὲν ἡμᾶς διὰ τοῦ ἦρος ὑπενεγκεῖν τὸ 8έ- 

ρος, προγυμνάξων δὲ διὰ τοῦ μετοπώρου χειμῶνα 
ἀνέχεσθαι, ἐκ μὲν τοῦ χειμῶνος ϑάλπων κατ᾽ ὀλέ- 

γον, ἐκ δὲ τοῦ ϑέρους ἀναψύχων, ὥστε ἀλύπως ἀφι-- 
κνεῖσϑαι πρὸς ἑχατέραν τὴν ὑπερβολήν. ἐπεὶ δὲ αὖ 
τὸ φῶς ὁρᾶσϑαι μὲν ἥδιστον. πράττειν δὲ ἀδύνατον 
ὁτιοῦν χωρὶς αὐτοῦ. κοιμώμενοι δὲ πᾶσαν μὲν ἧσυ- 

,᾿ » ων" ΝΜ -» ἷὕ [χ Ἁ 

5595 χέαν ἄγομεν. οὐδὲν δὲ χρῶμεϑα τῷ φωτί, οσον μὲν 

ἱκανὸν ἐγρηγορέναι χρόνον, ἡμέραν ἐποίησεν. ὅσον 

ὃ κοιμᾶσϑαι ἀναγκαῖον, νύκτα ἀπέδειξε, περὶ πᾶ- 
σαν ἰὼν γῆν. ἄλλοτε ἄλλους ἀναπαύων τε καὶ ἄνι- 
στάς, ἀφιστάμενος μὲν ἀπὸ τῶν μηκέτι δεομένων 
φωτός. τοῖς δὲ ἀεὶ δεομένοις ἐπιφαινόμενος. καὶ 
ταῦτα μηχανώμενος δι᾿ αἰῶνος οὐδέποτε κάμνει. 90 

ὅπου δὲ ϑεὸς ὁ πάντων κάλλιστος καὶ φανερώτατος 

οὐχ ὑπερορᾷ τὸν ἅπαντα χρόνον ἀνθρώπων ἐπιμε- 

λούμενος, ἡπού γε ἄνϑρωπον ϑεοφιλῆ καὶ φρόνι- 
μον χρὴ βαρύνεσϑαι τὸ τοιοῦτον. ἀλλὰ μὴ καϑ᾽ ὅσον 
οἷός τέ ἐστι μιμεῖσϑαι τὴν ἐκείνου δύναμιν καὶ φι- 
λανϑρωπίαν ; ταῦτα δὲ λογιξόμενος οὐκ ἄχϑεται καρ-- 
τερῶν. [κατανοεῖ δὲ τοὺς μὲν πόνους ὑγίειάν τὲ παρ- 

295 ἔχοντας καὶ σωτηρίαν καὶ δόξαν ἀγαϑήν. τὴν δὲ αὖ 
τρυφὴν ἅπαντα τούτων τἀναντία. ἔτι δὲ οἵ μὲν πόνοι 

Υ , ᾽ " ’ 

αὑτοὺς ἐλάττους ἀεὶ ποιοῦσι καὶ φέρειν ἐλαφροτέ- : 
᾿ " κΚ Ἁ , " 7 ἢ κέ 

ρους, τὰς δὲ ἡδονᾶς μείζους καὶ ἀβλαβεστέρας. οταν 
᾿ Ἁ Ἁ ’ ὃ . Ἁ 

γίγνωνται μετὰ τους πόνους. ἢ δέ γε τρυφὴ τοῦς 



γ4 ὍΙΟΝΙΒ Ὲ ΒΕΟΝΟ 

, ΑΗ "" . 

μὲν πόνους ἀεὶ χαλεπωτέρους ποιεῖ φαίνεσθαι, τὰς 
4 δω ι 3 ’ Ἴ ω ᾽ ".») 

δὲ ἡδονὰς ἀπομαραίνει καὶ ἀσϑενεῖς ἀποδείκνυ- 
. ς ν δε - Ἅ ς ν , .} σιν. 0 γὰρ ἀεὶ τρυφῶν ἄνϑρωπος. μηδέποτε δὲ 
[ὼ ᾿ 7) Ἷ - ἤ "Ἶ 3 

ἀπτόμενος πόνου μηδενὸς. τελευτῶν πόνον μὲν οὐκξ 

, ἂν οὐδένα ἀνάσχοιτο. ἡδονῆς δὲ οὐδεμιᾶς ἂν αἴσϑοι- 

το, οὐδὲ τῆς σφοδροτάτης. ὥστε ὃ φιλόπονος καὶ ἐγ- 
κρατὴς οὐ μόνον βασιλεύειν ἱχανώτερός ἐστιν. ἀλλὰ 
καὶ ἥδιον βιοτεύειν πολὺ τῶν ἐναντέων.] [ἐγρηγόρ-- 

σεως δὲ καὶ ὕπνου τοῖς μὲν στρατιώταις ἐξ ἴσου μέ- 

᾿ τεστι, τῶν μὲν φυλαττόντων ἐν μέρει. τῶν δὲ ἀνα- 

παυομένων᾽ ὁ δὲ στρατηγὸς ἀγρυπνύότερός ἐστι τῶν 
ἀεὶ φυλαττόντων. καὶ τοίνυν τὴν μὲν ἀνδρείαν καὶ 
τὴν ἐγκράτειαν καὶ τὴν φρόνησιν ἀναγκαίας νομίζει 

χαὶ τοῖς ἀμελοῦσι τοῦ δικαίου καὶ βουλομένοις τυραν-- 
,. , , ᾿ , "" 3 " 3 4 δ “Ψ Ὁ 

 ψεῖν, εἰ μὴ ταχιστὰ ἀπολοῦνται. ἀλλὰ καὶ μᾶλλον. εἴ 12 

τινος τούτων ἑώρα δεομένους αὐτοῦ. ὅσῳ δὲ πλείους 

μὲν ἔχει τοὺς μισοῦντας. πλείους δὲ τοὺς ἐπιβουλεύον- 

τας, οὐδένα δὲ πιστὸν οὐδὲ κηδόμενον. τοσούτῳ γὲ 

μᾶλλον. εἰ σωϑησεταί τινα χθόνον, καὶ ἀγρυ πνητέον 

εἶναι καὶ φροντιστέον, ὡς ἀμυνόμενόν τε μὴ ἡττᾶ- 
σϑαι τῶν πολεμίων καὶ ἐπιβουλευόμενον μὴ ἀγνοεῖν 

τοὺς ἐπιβουλεύοντας. καὶ τῶν ἡδονῶν ἀφεκτέον καὶ 

γαστρὶ καὶ ὕπνῳ καὶ ἀφροδισίοις ἐλάχιστα προσε- 
χτέον. ἢ τῷ φιλουμένῳ μὲν ὑπὸ πάντων. μηδένα δὲ 

᾿ ἔχοντι ἐπιβουλε ύοντα. εἰ δὲ δεῖ τὰς αὐτὰς μὲν φρον- 

τίδας ἔχειν ἡ καὶ μεμα πολὺ δὲ μείζους ἀσχολίας, 

ὁμοίως δὲ εὐλαβ αι τὰς ἡδονάς, ὁμοίως δὲ τοὺς 

κινδύνους ὑὕπομ ἕνειν : πόσῳ γε κρεῖττον μετὰ δικαιο- 

σύνης καὶ ἀρετῆς ἡ μετὰ πονηρίας χαὶ ἀδικίας πάντα 
ταῦτα ἐπιτηδεύειν. καὶ μετὰ ἐπαίνου φαίνεσϑαι τοι- 

ξ - 4 Ὰ ιω" ᾽ , Ἁ ᾿] ᾽ ’ ᾿ οὔὕτον ἡ μετὰ ψόγου, ἀγαπώμενον μὲν ὑπὸ ἀνϑρῶ-- 1218 
, , Ἀ ῇ . { " Ἵ ᾽ ᾿ Ι 

πῶν. ἀγαπώμενον δὲ ὑπὸ ϑεῶν. ἡ τοὐναντίον μισου- 

ΟΕΑΤΙΟ ΠΠ. ἢ 

᾿ Ἁ ᾽ "- 9 

μενον; καὶ τοίνυν τὸ μὲν παρὸν βραχύ τι τῷ ἀν- 
ἤ 9 , “- ᾿ 

ϑρωώπῷ καὶ ἀσυλλόγιστον ; κατέχει δὲ τοῦ βίου τὸ 
τη πλεῖστον ἡ μνήμη τῶν προγεγονότων καὶ ἡ τῶν μελ-- 

λόντων ἐλπίς. πότερον οὔν τοῖν ἀνδροῖν ἡγώμεϑα 

εὐφραίνειν τὴν μνήμην καὶ πότερον ἀνιᾶν, καὶ πότε-: 
θον ϑαρρύνειν τὰς ἐλπίδας καὶ πότερον ἐχκπλήττειν ; 

οὐκοῦν καὶ ἡδίονα ἀνάγκη τὸν βίον εἶναι τοῦ ἀγα- 

ϑοῦ βασιλέως. φιλίαν γε μὴν ἁπάντων νενόμικε τῶν 
αὐτοῦ κτημάτων κάλλιστον καὶ ἱερώτατον. οὐ γὰρ 

οὕτως αἰσχρὸν εἶναι τῷ βασιλεύοντι οὐδὲ ἐπικίνδυνον 
" ᾽ - δ , 3." Ἢ “ - 

στον ἀπορεῖν ὡς φίλων. οὐδ᾽ ἂν ουτῶ τῇ χορη- 
- » 

γίᾳ καὶ τοῖς στρατοπέδοις καὶ τῇ ἄλλῃ δυνάμει δια- 

φυλάττειν τὴν εὐδαιμονίαν ὡς τῇ πίστει τῶν φίλων. 
μόνος μὲν γὰρ οὐδεὶς πρὸς οὐδὲν οὐδὲ τῶν ἰδέων 
ἵχανος ἐστι" τοῖς δὲ βασιλεῦσιν ὅσῳ πλείω τε καὶ 

μείζω πράττειν ἀνάγκη, πλειόνων δεῖ καὶ τῶν συνεξρ- 
γούντον καὶ μετ᾽ εὐνοίας πλείονος. ἀνάγκη γὰρ τὰ 

μέγιστα καὶ σπουδαιότατα τῶν πραγμάτων ἢ πι- 
στεύειν ἑτέροις ἢ προΐεσϑαι. καὶ τοίνυν τοῖς μὲν 
ἰδιώταις οἵ νόμοι παρέχουσι τὸ μὴ ἀδικεῖσϑαι ῥα- : 
δίως ὑπι τούτων οἷς ἂν συμβάλωσιν ἢ χρήματα 

πιστεύσαιτες ἢ οἶκον ἐπιτρέψαντες ἢ ἔργου τινὸς 
χοινωνήσεντες, ζημιοῦντες τὸν ἀδικοῦντα᾽ τοῖς δὲ 
βασιλεῦσι τὸ μὴ ἀδικεῖσϑαι πιστεύσαντας οὐκ ἔστι 

παρὰ τῶν νόμων ξητεῖν, ἀλλὰ παρὰ τῆς εὐνοίας. 

καὶ γὰρ ἰσιυροτάτους μὲν εἰκὸς ἁπάντων εἶναι τοὺς 
ἐγγὺς τῶν βασιλέων καὶ τὴν ἀρχὴν συνδιοικοῦντας. 

ἀπὸ δὲ τούτων οὐκ ἔστιν ἄλλη φυλακὴ πλὴν τὸ ἀγα- 
πᾶσϑαι" ὧ; τοῖς μὲν τυχοῦσιν οὐκ ἀσφαλὲς εἰκῇ 

μεταδιδόναι δυνάμεως. ὅσῳ δ᾽ ἄν τις τοὺς φίλους ! 
ἰσχυροτέρους ποιῇ, τοσούτῳ ἰσχυρότερος αὐτὸς γί- 

γνεται. ἰῦρα δὲ ὅτι τῶν μὲν ἄλλων κτημάτων τὰ 
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κα "ν } ᾽ ὮΝ Ἁ ν Ι 9 κοινωνεῖν τοῖς μὴ ἀγαπῶσι. ποία μὲν γὰρ εὐφρο- 

σύνη προσφιλής, εἰ μὴ καὶ ταῦτα παρείη τὰ μέγιστα; 

᾽ ““᾿ “ -.ΨὝ - Γ] μὲν ἀναγκαῖα μόνον καὶ χρήσιμα δοκεῖ πᾶσι. τέρ- τϑ11 
ἊΝ . ΙΓ ᾿ὔ Ἁ Ἂ ,͵" ’ ψιν δὲ οὐδεμίαν παρέχεται" τὰ δὲ ἡδέα μόνον, συμ-υν 

φέροντα δὲ οὔ" τοὐναντίον δὲ τὰ πλεῖστα τῶν ἡδέων 
ἀσύμφορα εὑρίσκεται.) καὶ τοίνυν ὅσα μὲν ἀναγκαῖε 
καὶ χρήσιμα τῶν κτημάτων, οὐ πάντως ἡδονήν τινα 
ἔχει τοῖς κεκτημένοις" ὅσα δὲ τερπνά, οὐκ εὐϑὺς 
διὰ τοῦτο καὶ συμφέροντα" τοὐναντίον γὰρ πολλὰ 
τῶν ἤδέων ἀσύμφορα ἐξελέγ χέται. αὐτίκα τείχη μὲν 
καὶ ὅπλα καὶ μηχανήματα καὶ στρατόπεδα τῶν ἀναγ- 

᾿ καέων ἐστὶ κτημάτων τοῖς κρατοῦσιν" ἄνευ γὰρ τού- 
τῶν οὐχ οἷόν τε σώξεσϑαι τὴν ἀρχήν" τέρψιν δὲ εὐχ 
ὁρῶ ποίαν δέχα γε τῆς ὠφελείας ἔχει. καλὰ δὲ ἀϊση 
καὶ οἰκέαι πολυτελεῖς καὶ ἀνδριάντες καὶ γραφαὶ τῆς 
παλαιᾶς τε καὶ ἄκρας τέχνης ςς καὶ χρυσοῖ κρατῆρες 
καὶ ποικίλαι τράπεξαι καὶ πορφύρα καὶ ἐλέφα; καὶ 
ἤλεκτρος καὶ μύρων ὀσμαὶ καὶ ϑεαμάτων παντοίων 
καὶ ἀκουσμάτων τέρψεις διά τε φωνῆς καὶ ὀργάνων, 
πρὸς ὃὲ αὖ τούτοις γυναῖκες ὡραῖαι καὶ παιδικὰ 
ὡραῖα, σύμπαντα ταῦτα οὐδεμιᾶς ὃ ἕνεκα χρείας, ἀλλ᾽ 
μῶν εὑρημένα φαίνεται. μόνῃ δὲ τῇ φιδέᾳ συμ- 
βέβηκεν ἁπάντων μὲν εἶναι συμφορώτατοτ; ἁπάν-- 
των δὲ ἥδιστον. εὐϑὺς οἶμαι τῶν ἀναγκαίον τὰ μέ--1528 
γιστα, ὅπλα καὶ τείχη καὶ στρατεύματα καὶ πόλεις, 
ἄνευ τῶν διοικούντων φέλων οὔτε χρήσιμα οὔτε 
συμφέροντα, ἀλλὰ καὶ λίαν ἐπισφαλῆ᾽ οἵ )έ γε φίλοι 
καὶ δίχα τούτων ὠφέλιμοι. καὶ ταῦτα μὶν ἐν πολέ-- 
μῷ μόνον χρήσιμα, τοῖς δὲ ἀεὶ βιωσομένος ἑ ἐν εἰρήνῃ, 
ἂν ἡ δυνατόν. ἀχρεῖα καὶ βαρέα" ἄνεν ὃὲ φιλίας 
οὐδ᾽ ἐν εἰρήνῃ ξὴν ἀσφαλές. καὶ μὴν ὧν :ἷπον ἡδέων 
τὸ μὲν κοινωνεῖν φίλοις τερπνύτατον. μένον ὃὲ ἀπο- 
λαύειν ἐν ἐρημίᾳ πάντων ἀηδέστατον, καὶ οὐδεὶς 
ἂν ὑπομείνειεν" ἔτι δὲ λυπηρότεροι, εἰ δεήσειε 

ποῖον δὲ συμπόσιον ἡδὺ χωρὶς εὐνοίας τῶν παρόν-- 
των; ποία δὲ ϑυσία κεχαρισμένη ϑεοῖς ἄνευ τῶν 
συνευωχουμένων; οὐ γὰρ καὶ τὰ ἀφροδίσια ταῦτα 

ἥδιστα καὶ ἀνυβριστότατα ὅσα γίγνεται μετὰ φιλίας 
-" , " ᾽ δὼ 2 ' 

ντῶν συνόντων καὶ οσὰα μαστεύουσιν εὔνοιαν ἀν- 
» ,, - ἭἽ Ἁ » 

ἢ ϑρώποις ἐπῆλϑε παρὰ παιδικῶν ἡ παρὰ γυναικῶν; 

πολλαὶ μὲν γὰρ ἐπωνυμίαι τῆς φιλίας. ὥσπερ ἀμέλει 

καὶ χρεῖαι" ἡ δὲ μετὰ κάλλους καὶ ὥρας γιγνομένη 
φιλία δικαίως ἔρως ὠνόμασται. καὶ δοκεῖ κάλλιστος 

τῶν ϑεῶν. καὶ μὴν τά γε ὠφέλιμα φάρμακα τοῖς μὲν 
νοσοῦσιν ὠφέλιμα, τοῖς δὲ ὑγιαίνουσι περιττά. φι- 

λίας δὲ δεῖ μὲν καὶ τοῖς ὑγιαίνουσι, σφόδρα δὲ δεῖ 
χαὶ τοῖς νοσοῦσιν' ἢἣ συμφυλάττει μὲν πλοῦτον, 
ἐπαρκεῖ δὲ πενίᾳ, καὶ λαμπρύνει μὲν δόξαν. ἀμαυ-- 
οοἵ δὲ ἀδοξέαν. μόνον δὲ τοῦτο τὰ μὲν δυσχερῆ 
πάντα μειοῖ. τὰ δὲ ἀγαϑὰ πάντα αὔξει. ποία μὲν 
γὰρ συμφορὰ δίχα φιλίας οὐκ ἀφόρητος, ποία δὲ εὐ-- 
τυχία χωρὶς φίλων οὐκ ἄχαρις; εἰ δὲ σκυϑρωπὸν : 
ἐρημία καὶ πάντων φοβερώτατον, οὐ τὴν ἀνθρώπων 
ἐρημέαν χρὴ τοιοῦτον νομίξειν, ἀλλὰ τὴν τῶν φίλων" 

ἐπεὶ τῶν γε μὴ εὐνοούντων πολλάκις ἡ ἐρημία κρείτ- 
τῶν. ἐγὼ μὲν γὰρ οὐδ᾽ εὐτυχίαν ἐκείνην νενόμκα, 
ἢ μηδένα ἔχει τὸν συνηδόμενον. ῥᾷον γὰρ ἄν τι 15 
συμφορὰν τὴν χαλεπωτάτην φέροι μετὰ φίλων ἢ 
μόνος εὐτυχίαν τὴν μεγίστην. ὡς ἐκεῖνον ἀϑλιώ-- 
τατον ἐγὼ κρίνω δικαίως ὃς ἐν μὲν ταῖς συμφοραῖς 
πλείστους ἔχει τοὺς ἐφηδομένους. ἐν δὲ ταῖς εὐτυ-- 

χίαις οὐδένα τὸν συνηδόμενον. ᾧ δὲ πλεῖστοι μὲν : 
καὶ ἄριστοι φίλοι, δυσμενὴς δὲ φαυλότατος. εἴτις 
ἄρα ἐστί, καὶ πολλοὶ μὲν οἱ ἀγαπῶντες, πλείους δὲ 
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Ρ , »ἤ ᾽ ᾽ - '' 

αἱ ἐπαινοῦντες. ψέγειν δὲ οὐδεὶς δυνάμενος, πῶς ὃ 
- ᾿ , 3 " 6 ᾿ -» 4 Ἁ τοιοῦτος οὔ τελέως εὐδαίμων; ἴοὸ γὰρ τοιοῦτος ἀνὴρ 
λ Ἀ " Ὰ " ΟΝ , 2 ον Δ πολλοὺς μὲν ἔχει τοὺς συνηδομένους, οὐδένα δὲ 

᾿.... ἢ ἣ ». " ᾿ " - ΓΙ 

ἐφηδόμενον καὶ διὰ τὸ εὐτυχεῖν ἐν ἅπασι καὶ διὰ 
- .. Ἂ ᾿ , " ᾿ Ἂν ἋἽ . , ἣ 

τὸ πολλοῦυς μὲν ἔχειν φίλους, μηδένα δὲ ἐχϑροόν.} εἰ 
δὲ ὀφϑαλμοὶ καὶ ὦτα καὶ γλῶττα καὶ χεῖρες ἀνθρώ- 
πῷ τοῦ παντὸς ἄξια οὐ μόνον πρὸς τὸ ἥδεσθαι ξῶντα. 
ἀλλὰ δύνασϑαι ξῆν, τούτων οὐκ ἔλαττον. ἀλλὰ μᾶλ- 
λον φίλοι χρήσιμοι. διὰ μὲν γὰρ τῶν ὀφθαλμῶν 
μόλις ὁρᾶν ἔστι τὰ ἐμποδών. διὰ δὲ τῶν φίλων καὶ 

ϑεᾶσϑαι. 
ὥτων οὐκ ἄν τις ἀκούσαι ἢ τῶν σφόδρα ἐγγύϑεν, 

τὰ ἐν τοῖς γῆς πέρασι 

διὰ δὲ τῶν εὐνοούντων οὐδενὸς τῶν ἀναγκαίων ὅπου 
δήποτε ἀνήκοός ἐστι. καὶ τῇ μὲν γλώττῃ μόνοις τοῖς 
παροῦσι σημαίνει. καὶ ταῖς χερσίν. εἰ καὶ σφόδρα 
εἴη καρτερός, οὐκ ἂν ἐργάσαιτο πλεῖον ἔργον ἢ δυ᾽ 
ἀνδρῶν" διὰ δὲ τῶν φίλων δύναται καὶ πᾶσιν ἀν- 
ϑρώποις διαλέγεσθαι καὶ πάντων ἔργων ἐφικνεῖ- 
σϑαι. οἱ γὰρ εὐνοοῦντες πάντα ἐκείνῳ συμφέροντα 
καὶ λέγουσι καὶ δρῶσι. τὸ δὲ δὴ πάντων παραδοξό- 
τατον. ἕνα γὰρ ὄντα ἐγχωρεῖ, ὅστις πολύφιλος, πολλὰ 
μὲν ἐν ταὐτῷ χρόνῳ πράττειν, περὶ πολλῶν δὲ ἅμα 
βουλεύεσϑαι. πολλὰ δὲ ὁρᾶν. πολλὰ ὃξ ἀκούειν. ἐν 

πολλοῖς δὲ ἅμα εἶναι τόποις, ὃ καὶ τοῖς ϑεοῖς χαλε-- 
ἡ πόν. ὡς μηδαμοῦ μηδὲν ἔρημον ἀπολείπεσϑαι τῆς 
ἐκείνου οὐχ τῶν 
φέλων εὐπάϑειαι τὸν ἀγαϑὸν πεφύκασιν εὐφραίνειν 

“ἢ ᾽ "“ 

τῆς αὐτου τινὸς τέρψεως. 

προνοΐέας. καὶ τοίνυν ἧττον αἵ 

-" Ἁ ν] , 

πῶ γὰρ ουὅ μακαριστον, 
ΨῃΨ ᾿ ω . ͵ - ῇ , , ὔ ὁτῷ πάρεστι πολλοῖς μὲν σώμασιν ἡδόμενον εὐφραΐί- 

- , “Ὡ“᾿ ἃ Ν " , νεσϑαι. πολλαῖς δὲ διανοίαις φροντίζοντα βουλεύε- 
" “»- πᾺ -»" ᾽ " ᾿ Ἶ σθαι. πολλαῖς δὲ ψυχαῖς εὐτυχοῦντα χαίρειν; εἰ δὲ 

ν 4. " ᾿ ' : " ἥ ω ἤ δοξα τοῖς φιλοτέμοις περισπούδαστον. πολλάκις ἂν 

᾿ ᾿ Ἢ - 

καὶ δια μὲν τῶνυ 

ι ἡ " 3 ᾽.. , 

τ ραϑυμίας, ἀνξεσεως 
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3. ἢ ν. φ ἂν " μι εὐδοξεῖν εἴη τῶν φίλων ἐπαινουμένων. εἰ δὲ πλοῦ- 
, ,ὕ ᾿ ἤ 

τὸς πέφυκεν εὐφραίνειν τοὺς κτωμένους. πολλάκις 
Ἥ ἊΝ ᾿ ς νν ᾿ ᾿, -» ’ 

ἂν εἴη πλούσιος ὁ τοῖς φίλοις μεταδιδοὺυς τῶν παρον- 
» ᾿ .-" » , νωὦ , 

τῶν. καὶ τοίνυν ηδὺυ μὲν χαρίξεσϑαι τοῖς ἐλευϑέροις. 
ν᾿ τ »"» ἥν Ὑ Γ »Ὁ 

ἀφϑόνων ὄντων. ἡδὺ δὲ λαμβάνειν δῶρα, δικαίως : 
Α “ ᾿"" 3 “ ξ "“ψ. λαμβάνοντα καὶ δι΄ ἀρετὴν 0. τοίνυν τοῖς φίλοις 

, Ω Ω Ἀ ς “ἢ Ὡ Ἢ Ν 

χαριξόμενος ἡδεται ἀμὰ μὲν ὡς διδους. αμα δὲ ὡς 
." δ “ 

καὶ γὰρ δὴ παλαιός ἐστιν ὁ λόγος 
3 “» 3 »" 

οὐχοὺῦν ἀγαϑὼν 

᾽ Ἁ 

αὑτὸς κτώμενος. 
" Ἁ 3 ᾿ Ἁ “» 

ο κοινὰ ἀποφαίνων τὰ τῶν φίλων. 
ς -Ὡ .] "" , ἵν Ἃ “, » 

παρόντων τοῖς ἀγαϑοῖς οὐχ ἠἡκιστὰ ἂν εἴη ταῦτα 
᾿ ᾿ . “ἷμψἭτΨ»- 3 " ε , 

κοινά. ἐν μὲν οὐν τοῖς ἄλλοις οὐ παντῶς ὑπερβαλ- 
᾿. ᾿ , ϑ - Ἃ ἤ 

λειν τους ἰδιώτας ὁ τοιοῦτὸς βασιλεὺυς βουλεται, πολ- 

λαχοῦ δὲ καὶ ἔλαττον ἐκείνων ἔχειν. οἷον σχολῆς, 
3 “ , νὰ ’ Υ͂ ἐν μονῃ δὲ φιλίᾳ βουλεται 

- 3 “Ὁ ᾽ υ “ ᾿ [χ᾽ ." 
πλεονεκτεῖν. οὐχ ουτῶω δ᾽ ἡγεῖται μακάριον οτι ἔξεστι 

μα , ἃ ΟῚ “ "»"»" 

κεχτῆσϑαι καλλίστους μὲν ἵππους, καλλισταὰ δὲ ὁπλα, 
» ἊΝ »" »"» ᾿ " μ᾿ , 

καλλίστην δὲ ἐσθῆτα. καὶ ταλλα ομοίως. ἀλλ΄ οτι 

φίλους τοὺς καλλίστους. καὶ πολύ γὲ αἴσχιον φιλίας 

ἐνδεέστερον ἔχειν τῶν ἰδιωτῶν ἢ τούτων τινός. ῷ 
γὰρ ἐξ ἁπάντων ἀνθρώπων ἐκλέξασϑαι τοὺς πιστο-- 

, ᾿ , ᾿ν 3 κι 3 κ᾿ 

τάτους ὑπάρχει. καὶ σχεδὸν οὐδείς ἐστιν ος οὐκ ἂν 
Ρὴ ἋἽ ἤ 3 "“" - -" 

“1Ὲ ἄσμενος ὑπακούσειεν αὐτῷ βουλομένῳ χρῆσϑαι. πῶς 
3 ν ι ν " ᾿ , 

οὐ καταγέλαστον τὸ μὴ χρῆσϑαι τοῖς σπουδαιοτάτοις : 
»" -»ὝἭ Ἁ ἊΨ 

οὗ μὲν γὰρ πολλοὶ τῶν δυναστῶν τοὺς ὁπῶς δήποτε 
πλησίον γενομένους καὶ τοὺς κολακεύειν ἐθέλοντας, Ὁ 

Υ Υ 6 » Ἁ Ν Ρὼ 3 

τούτους μόνους ὁρῶσι, τοὺς δὲ ἄλλους πάντας. ἀπε- 
, ᾿ ἢ , “, » ς ονλ 

λαύνουσι. καὶ τοὺς γε βελτίστους ἔτι μᾶλλον. ὁ δὲ 
᾿ ἤ ὡ ᾿. ’ » ἢ ᾽ 

ἐξ ἁπάντων ποιεῖται τὴν ἔκλογην. ἄτοπον ἡγούμενος 
Ὑ " ᾿ “ 
Νισαίους μὲν ἵππους μεταπέμπεσϑαι. οτι βελτίους 

"ὦ " » Ἁ ΄ 3 ἤ 3 

εἰσὶ τῶν Θετταλῶν. καὶ κυνὰας ἴνδικας. ἀνϑρωποις 
’ » " , Ἁ Υ “ 

δὲ μόνοις χρῆσϑαι τοῖς ἐγγύς. πᾶντα γὰρ ὑπάρχει 
' “ . ᾽ ᾿ ᾿Ὶ ᾿ ἤ ἤ ᾿ 

τούτῳ, δι ὧν ἐστι φιλία κτητὸν. προᾶγέεταιν γαρ 
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εἰς εὔνοιαν τοὺς μὲν φιλοτίμους ἔπαινος. τοὺς δὲ 
ἡγεμονικοὺς τὸ ἀρχῆς μεταλαμβάνειν. τοὺς δὲ αὖ 
πολεμικοὺς τὸ πράττειν τι τῶν πολεμικῶν. τοὺς δὲ 
ἐπιμελεῖς τὸ πράγματα διοικεῖν" τούς γε μὴν φιλο- 
στόργους ἡ συνήϑεια. τίς οὖν δύναται μᾶλλον ἄρ- 
ζοντας ἀποδεικνύειν; τίς δὲ πλειόνων δεῖται τῶν 
ἐπιμελουμένων ; τίς δὲ καὶ κύριος μειζόνων μεταδοῦναι 
πραγμάτων: τίνι δὲ μᾶλλον ἔξεστιν ἑτέρῳ πιστεύειν 
τὰ πρὸς πόλεμον ; αἷ παρὰ τίνος δὲ τιμαὶ φανερώτε- 

θαι; ἡ παρὰ τίνι δὲ εὖ ̓ δοξοτέρα τράπεξα; εἰ δὲ ὥνη Ν 
τὸν ὑπῆρχε φιλία, τίς εὐπορώτερος χρημάτων, ὥστξ 142}. 
μηδένα ἔχειν τὸν ἀντιποιησόμενον:; καὶ οὐ μόνον 
οὐδὲν ἡγεῖται ποιεῖν ἄτοπον, ἀλλὰ καὶ ἀγάλλεται 
μᾶλλον μὲν ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἀγαπώμενος ἢ οἵ 
γονεῖρ 9. μᾶλλον δὲ ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἡ Ἢ τοὺς παῖ-- 
δας ἀγαπῶσι, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τῶν συνόντων ἢ τοὺς 
ἐξ ἴσου συνόντας ἀγαπῶσι . μᾶλλον δὲ ὑπὸ τῶν ἀκοῇ 
μόνον ἀκουόντων ἢ οἵ σφόδρα ἐγγὺς ὄντες ἀγαπῶσι" 
φιλοσυγγενέστατος ὃὲ ὧν καὶ φιλοικξιότατος ἔσϑ᾽ 
ὅπῃ καὶ μεῖξον ἀγαϑὸν νενόμικε τὴν φιλίαν τῆς 
συγγενείας. ἄνευ μὲν γὰρ συγγενξέας οἵ φέλοι χρή-- 1311 
σιμοι, ἄνευ δὲ φιλίας οὐδὲ οἱ ἰ σφόδρα ἐ ἐγγὺς ὠφέλιμοι. 
τοσούτου δὲ ἀξίαν κρίνει τὴν φιλίαν, ὥστε οὐδένα 
ἡγεῖται τῶν πώποτε ἠδικῆσϑαι ὑπὸ φ ἕλου, ἀλλὰ τοῦτο 

5 δὴ ἕν τῶν λεγομένων ἀδυνάτων εἶναι. ἅμα γάρ τις 
ἀδικῶν πεφώραται καὶ δῆλον πεποίηκεν ὅτι οὐκ ἡν 
φίλος. ὅσοι δὲ πέπόνϑασι δεινόν. ὑπ᾽ ἐχϑρῶν πε- 
πόνϑασι, λεγομένων | μὲν φέλων, ἀγνοουμένων δὲ ὅτι 
ἤσαν ἐχϑροί. δεῖ οὖν καταμέμφεσϑαι τὴν αὑτῶν 
ἄγνοιαν, ἀλλὰ μὴ ψέγειν τὸ τῆς φιλίας ὦ ὄνομα. καίτοι 
πατέρα γ9 ὄντα οὐκ ἀδύνατον υἱὸν ἀδικῆσαι καὶ 
παῖδα περὶ τοὺς γονέας ἐξαμαρτεῖν " ὁμοίως δὲ ἀδελ- 

ΒΩ 

δ χοὸς ἄδικος. 

ΟΕΒΑΤΙΟ ΠΙ. 6Ί 

φους ἀλλήλων κακὸν τι ἀπολαῦσαι. οὕτω 'δὲ πάνυ 
τὴν φιλίαν ἱερὸν νενόμικεν ὥστε καὶ τοὺς ϑεοὺς 
αὑτῷ πειρᾶται ποιεῖν φίλους. ἐν ἅπασι μὲν οὖν τοῖς 

εἰρημένοις ἔστι συννοεῖν ὅτι πάντα τἀναντία τοῖς τυ- 

ράννοις κακὰ πρόσεστιν ὧν ἐμνήσϑημεν ἀγαϑῶν, 
οὐχ ἥκιστα δὲ ἕν τῷ νῦν λεγομένῳ. πάντων γὰρ 
ἀπορῶώτατὸός ἐστι φιλίας τύραννος" οὐδὲ γὰρ δύναται 
ποιεῖσϑαι φίλους. τοὺς μὲν γὰρ ὁμοίως αὐτῷ πονη- 

ροὺς ὄντας ὑφορᾶται, ὑπὸ δὲ τῶν ἀνομοίων καὶ ἀγα- 
ϑῶν μισεῖται. ὁ δὲ μισούμενος ἐχϑρὸς καὶ τοῖς ἀδί- 

οὗ μὲν γὰρ δικαίως μισοῦσιν αὐτόν. 
- ἤ ν 

οἵ δὲ τῶν αὐτῶν ἐπιϑυμοῦντες ἐπιβουλεύουσιν. ὥστε 
᾿ »“ » Ὅ“ 3 ᾽ν ’ “ 

ὐπὸ μὲν Πέρσης ἕνα τινὰ ἔσχεν, ὀφϑαλμὸν βασιλέως 
“ 3 ᾿ "- ΒΗ 3 ᾿, 

λεγόμενον, καὶ τοῦτον οὐ σπουδαῖον ἀνϑρῶπον. ἀλλὰ 

ἐκ τῶν ἐπιτυχόντων. ἀγνοῶν ὅτι τοῦ ἀγαϑοῦ βασι-- 
λέως οἱ φίλοι πάντες εἰσὶν ὀφϑαλμοί. φιλοίκειος 

δὲ καὶ φιλοσυγγενὴς πῶς οὐκ ἂν εἴη διαφερόντως; 

ὃς γε τοὺς οἰκείους καὶ τοὺς συγγενεῖς μέρος νενόμι- 
κξ τῆς αὑτοῦ ψυχῆς: καὶ προνοεῖ γε οὐ μόνον ὅπως 

μετέχωσι τῆς λεγομένης εὐδαιμονίας, πολὺ δὲ μᾶλ- ᾿ 
λον ὅπως ἄξιοι δοκῶσι κοινωνεῖν τῆς ἀρχῆς. καὶ 

τοῦτο ἐσπούδακεν ἐξ ἅπαντος ὅπως μὴ διὰ τὴν συγ- 

γένειαν αὐτούς ,. ἀλλὰ διὰ τὴν ἀρετὴν φαίνηται προ- 
τιμῶν. καὶ τοὺς μὲν ἐγγίζοντας μάλιστα πάντων 
ἀγαπᾷ καὶ φίλους ἀναγκαίους νενόμικε. τοὺς μὲν 
γὰρ φίλους ἔστι διαλύσασϑαι δυσχέρειαν τινα ἐν 

αὐτοῖς ἐνιδόντα᾽ πρὸς δὲ τοὺς συγγενεῖς οὐχ οἷόν τὲ 

διαλύσασϑαι τὴν συγγένειαν. ἀλλ᾽ ὁποῖοί ποτ᾽ ἂν 

ὦσιν. ἀνάγκη τοῦτο ἀκούειν τὸ ὄνομα. γυναῖκα 
δὲ οὐ κοίτης μόνον ἢ ἀφροδισίων κοινωνὸν νενόμικε, ! 
βουλῆς δὲ καὶ ἔργων καὶ τοῦ σύμπαντος βίου συν- 
εργόν. μόνος δὲ τὴν εὐδαιμονίαν οὐχ ἡδυπάϑειαν 
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ἤ Ἁ Ν᾿ “» ν᾿ . νενομικε, πολὺ δὲ μᾶλλον καλοκἀγαϑίαν. τὴν δὲιοοι 
᾽ ι ᾽ δ" ᾽ ν ω" ι Ὰ ἀρετὴν οὐκ ἀνάγκην. ἀλλὰ βουλ ΤΠ! τὴν δὲ χαρ- 
τερίαν οὐ ταλαιπωρίαν, ἀλλ᾽ .ς καὶ τὰς 
μὲν ἡδονὰς αὔξει τοῖς πόνοις καὶ ΜΝ διὰ τοῦτο 

: καρποῦται. τοὺς δὲ πόνους ἐπελαφρύνει τῷ ἔϑει. 
ταὐτὰ δὲ ἡγεῖται συμφέροντα καὶ ἡδέα" ὁρᾷ γὰρ 
τοὺς μὲν ἰδιώτας. εἰ μέλλουσιν ὑγιαίνειν καὶ παρα- 
μένειν εἰς γῆρας, οὔποτε ἀργῷ καὶ ἀπόνῳ τῷ σώματι 
τρος ὴν προσφ ἕροντας. ἀλλὰ τοὺς μὲν τέχνας ἐργαξο--: 
μένους, ἐνίας αὐτῶν καὶ πολὺν ἐχούσας τὸν κάμα-- 
τον. τοὺς μὲν χαλκέας, τοὺς δὲ ναυπηγούς. τοὺς δὲ 
οἰκοδόμους" ὅσοι δὲ κέκτηνται γῆν. διαπονοῦντας 
πρότερον τὰ περὶ γεωργίαν. ὅσοι δὲ ἐν ἄστει διά- 
γουσι, τῶν κατὰ πόλιν τι πράττοντας" τῶν δὲ σχο- 

; λὴν ἀγόν τῶν τὰ γυμνάσια μεστὰ καὶ τὰς παλαίστρας. 
καὶ τοὺς μὲν τρέχον τας ἐν τοῖς δρόμοις, τοὺς δὲ αὖ 
παλαέίοντας. τοὺς δὲ ἄλλο τι περὶ τὴν ἀγωνίαν οὐκ 
» . 3 { . , 6 - ἃ . "" ἰω “|}." ὃν ἃ Ἧοντας ἀϑλητάς. ἁπλῶς δὲ εἰπεῖν, ἑκάστων τῶν μὴ" 
σφόδρα ἀνοήτων καὶ σίτων καὶ λουτρῶν καὶ ὑγιει- 
νῶν καὶ πάντων ὁ ἄρχων ἁπάντων τούτων διαφέρει 
τῷ μὴ μάτην πονεῖν μηδὲ τὸ σῶμα μόνον αὔξειν, ἀλλ᾽ 
ἕνεχα πράξεων᾽ ἢ γὰρ ἦλϑε πρός τι τῶν δεομένων 
προνοίας ἢ ἔφϑασεν ὕπου δεῖ τάχους ῆ κατήνυσέ τι 
τῶν οὐ ῥαδίων ἀνυσϑῆναι ἢ στρατιὰν ἐξέταξεν ἢ 
χώραν ἡμέρωσεν ἡ ἢ πόλιν ὥκισεν ἢ ποταμοὺς ἔξευξεν 
ἢ γῆν ὁδευτὴν ἐποίησεν. ἐπεὶ δὲ δεῖ ἄνϑρωπον ὄντα 

ἤ “ ᾽ - »» » - φυσει τῶν ἕν τῷ βέω διαφερόντων καὶ τοῦτον τῶν 
7 ( ἤ " ν, ν" αλλῶν τι ὥσπερ παραμύϑιον ἔχειν" ὅϑεν δὴ πολλὰ 
πολλοῖς προσέπεσε νοσήματα ἀγεννῆ καὶ λυμαινό- 
μενα τὰς ψυχάς, ἔτι δὲ καϑαιροῦ νταὰ τὸ ἀξίωμα τῆς 
βασιλείας" ὁ μὲν γὰρ ὑπὸ ὠδῆς ἁλοὺς μινυρί- 
ξων διετέλει καὶ ϑρηνῶν ἐν τοῖς ϑεάτροις, ἀμε- 

ΟΒΑΤΙΟ ΙΥ.  ι 

ἡ" ἢ ᾿" ΩΝ δ - ’ ᾿ Ἁ Ἵ 

λησας δὲ τῆς αὐτοῦ βασιλείας. τοὺς παλαιοὺυς ὑπο- 
, 3 ἤ). ς ἃ ᾽ὔ 

κρινόμενος ἡγάπα βασιλέας" ὁ δὲ αὐλήσεως ἐραστὴς 
᾽ " 6 ἢ Ψ Ἁ Ἁ "» Ἁ ἤ 

ἐγένετο᾽ ὁ δὲ ἄγαϑος βασιλεὺς τῶν μὲν τοιούτων 
39 ὦ 3 " -ὉὍ “Ἢ χ 4 

οὐδέποτε ἀκροᾶται συνεχῶς" κάλλιστον δὲ εὕρημα 
δ - ’ ,)Ἅ Υ̓͂ , 3 

ἡγεῖται κυνηγεσίαν. καὶ τούτῳ μαλιστα χαίρει" δὲ 
δ᾽ ᾿ Ἁ - ’ , Ὶ Ἁ ᾿ 

οὐ τὸ μὲν σῶμα γίγνεται ῥωμαλεώτερον., ἡ ψυχὴ δὲ 
' ᾿ ᾿ ς κ᾿ ᾽ “ 

ἀνδρειοτέρα. τὰ πολεμικὰ δὲ ἅπαντα ἀσκεῖται. καὶ 
᾿ δ Ὁ δι “ 3 “"»" ζ ΓΥ͂ 

γα ὑππευσαι καὶ δραμεῖν αἀναγκαιον καὶ υφίστασϑαι 
᾿ ν 3 , ς - 2 

πολλὰ τῶν ἀλκίμων ϑηρίων καὶ καῦμα ἀνέχεσϑαι 
ἢ ν ς , εἰ ,. Ἁ “- Ἁ , ἢ καὶ ψῦχος ὑπομένειν. πολλακις δὲ καὶ λιμοῦ καὶ δέ- 

- “".,. Ἁ ᾿ὕ , 

ἰψοὺυς “πειραϑῆναι, διὰ δὲ τὴν ἐπιϑυμίαν ἐϑίξζοντα 
3 

καρτέρεῖν μεϑ' ἡδονῆς. οὐ μέντοι τήν γε Περσικὴν 

ϑήραν. ἐχεῖνοι μὲν γὰρ παραδείσοις περιλαβόντες, 

ὑπότε ἐπιϑυμήσειαν ; ὥσπερ ἐν εἱρκτῇ τὰ ϑηρία 

ἔχτεινον, ὡς μήτε ξητοῦντες πονεῖν μήτε αὖ πιν- 
δυνεύοντες, ἅτε ἀσϑενὴ καὶ δεδουλωμένα " ὁμοίως 
ὃξ ἀφῃροῦντο τὴν ἐπὶ τῷ εὑρεῖν τε χαρὰν καὶ τὴν 
ἐπὶ τῷ φϑάσαι σπουδὴν καὶ τὴν ἐπὶ τῶ πληγῆναι 
ἀγωνίαν. ὅμοιον γὰρ ἐποίουν ὥσπερ εἰ πολεμικοὶ 

ἤ 3 3 Ν ., Ἁ. ῇ 

ἢ φασκοντὲς εἶναι ἀφέντες τὸ τοῖς πολεμίοις μάχεσϑαι 5 

τοὺς αἰχμαλώτους οἴκοι λαβόντες ἔκτεινον. 

ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Δ. 

Φασί ποτε ᾿4λέξανδρον Διογένει συμβαλεῖν οὐ 
πάνυ τι σχολάξοντα πολλὴν ἄγοντι σχολήν. ἣν γὰρ 

ὁ μὲν βασιλεὺς Μακεδόνων τε καὶ ἄλλων πολλῶν. ὁ 

δὲ φυγὰς ἐκ Σινώπης. ταῦτα δὲ λέγουσι καὶ γρά- : 



" τερεῖν. 

10υ 

19 

") 

20 

Ὁ διήνεγκε τὴν φυγήν, ἐνίοτε μὲν κατέφς ρόνει τῆς τευ ν 
πενίας τἀνδρὸς καὶ τῆς εὐτελείας, ἅτε νέος ὧν καὶ 
τραφεὶς ἐν βασιλικῷ τύφω. πολλάκις δὲ ἐϑαύμαξε 

ἵν Μ ν ᾿ " 

Ελλησι καὶ βαρβάροις. καὶ 

θ4 ὈΙΟΝΙΒ ΡῈ ΒΕΟΝΟ 

φουσι πολλοί, τὸν ᾿Δλέξανδρον οὐχ ἧττον ϑαυμά- 
ἕξοντες καὶ ἐπαινοῦντες, ὅτι τοσούτων ἄρχων καὶ τῶν 
τότε μέγιστον δυνάμενος οὐχ ὑπερεώρα πένητος ἀν- 
ϑρώπου συνουσίαν νοῦν ἔχοντος καὶ δυναμένου καρ- 

οἵ γὰρ ἄνϑρωποι χαέρουσι φύσει πάντες τι- 
μωμένην ὁρῶντες φρόνησιν ὑπὸ τῆς μεγίστης ἐξου- 
σίας τὲ καὶ δυνάμεως, ὥστε οὐ μόνον τἀληϑῆ διη- 
γοῦνται ὑπὲρ τῶν τοιούτων. ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ πλάτ- 
τουσιν ὑπερβάλλοντες. προσέτι καὶ τἄλλα ἀφαιρού- 
μένοι τῶν φρονίμων. οἷον χρήματα καὶ τιμὰς καὶ 

χ Ν ᾿, ν. ἢ 

τὴν τοῦ σώματος δυ ναμιν. ὁπῶς διὰ μόνην δοξωσι 
τιμιᾶσϑαι τὴν σύνεσιν. δὲ εἰκὸς γενέσϑαι τὴν 

" , ὼ , 

δξἴποιν. ἂν, ἐπειδὴ καὶ τυγ- 
χάνομεν σχολὴν ἄγοντες ἀπὸ τῶν ἄλλων πραγμά- 

συνουσίαν ἐκείνην, 

τῶν. ἣν μὲν γάρ, ὧς φ ασιν. ὃ ᾿4λέξανδρος ἀ ἰνϑρώ- 
πῶν φιλοτιμότατος καὶ μάλιστα δόξης ἐραστὴς καὶ 
τοῦ καταλιπεῖν ὡς μέγιστον αὑτοῦ ὄνομα ἐν πᾶσιν 

ἐπεϑύμει γε τιμᾶσϑαι 
σχεδὸν οὐχ ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων μόνον τῶν πάνναχου, 
ἀλλ᾽ εἴ πῶς δυνατὸν ἦν. ὑπό τε τῶν ὀρνίϑων καὶ 
τῶν ἐν τοῖς ὕρεσι ϑηρίων. τῶν μὲν οὖν ἄλλων πάν- 
τῶν κατεφρόνει χαὶ οὐδένα ὥετο ἀξιόμαχον αὑτῷ 
περὶ τούτου τοῦ πράγματος, οὔτε τὸν Πέρσην οὔτε 
τὸν Σχύϑην οὔτε τὸν Ἰνδὸν οὔτε ἐν τοῖς Ἕλλησιν 
οὐδένα οὔτε ἄνδρα οὔτε πόλιν. ἠσϑάνετο γὰρ ὅτι 
μικροῦ διε ϑαρμένοι πάντες εἰσὶ τὰς ψυχὰς ὑπὸ τρυ- 
φῆς καὶ ἀργίας καὶ τοῦ κερδαίνειν καὶ ἡδονῆς ἡ ἥττο- 
νες. περὶ “ιογέν ουὔς δὲ πυ νϑανόμενος τῶν τὲ λόγων 

νὰ 
" 

οὖ ἐλε 67,8 καὶ τῶν ἔργων ἃ δπρᾶττε,. καὶ ὕπως 

ΟΕΑΤΙΟ ἹΨΥ. θὅ 

ἢ » 9 -“ »" 

καὶ ἐξηλοτύπει τῆς τε ἀνδρείας τοῦτον καὶ τῆς καρ- 
᾿ὕ " Ὁ" "- ν}] " 

τερίας. καὶ μαλιστα τῆς δόξης. ὅτι τοιοῦτος ὧν πᾶσι 
ω Δ γ- Ἁ ,, 3 .. τοῖς Ελλησι γιγνώσκοιτο καὶ ϑαυμάζοιτο. καὶ οὐδεὶς 

᾿ ον» ᾿ . - 

ἐδύνατο τῶν ἄλλῶν οἷος ἐκεῖνος γενέσϑαι τῇ φιλοτι- 
" " Ἀ κΦἭ ν᾿ “» Ἀ " - ἤ ’ 

μέᾳ᾽ καὶ ὁτι αὑτῷ μὲν ἔδει τῆς [Μακεδόνων φάλαγ- 
᾿ » “ΜΝ » ᾿ . ᾿ ἢ γος καὶ του Θετταλῶν ἱππικοῦ καὶ Θρακὼν καὶ Παιό- 

Ἦ - ᾿ [χὴ 

νῶν καὶ ἄλλων πολλῶν, εἰ μέλλοι βαδίζειν ὅποι βού- 
χ ὔ ᾿ 3 

λοιτο καὶ τυγχάνειν ὧν ἐπιϑυμοίη" ὁ δὲ μόνος ἀπῇει 
Ἷ -» ᾽ ε 3 

πάνυ ἀσφαλῶς οὐ μόνον “μέρας, ἀλλὰ καὶ νυχτόρ, 
" » » Φ4 ἢ 

ἔνϑα αὐτῷ ἐδόκει" καὶ ὅτι αὐτὸς μὲν χρυσίου καὶ 

ἀργυρίου παμπόλλου ἐδεῖτο, ὥστε ἐπιτελέσαι τι ὧν 

ἐβούλετο" ἔτι δὲ εἰ μέλλοι πειϑομένους ἕξειν Μακε- 
ε» , χς 3 -ν 

δόναρ καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, ϑεραπευτέον αὐτῷ 
Ι , ᾽ 

τούς τε ἄρχοντας καὶ τὸν ἄλλον ὄχλον λόγοις τε καὶ 
. , Ε 3 3 " , δώροις πολλάκις" ὁ δὲ οὐδένα ἀνθρώπων ὑπῇει ϑω- 

, ᾿ ι “ - χ , Α 3 
πευῶν. ἀλλὰ τἀληϑὴ πρὸς ἀπαντὰας λέγων καὶ οὐδε- 

, Ὶ ς ἢ " 
μίαν δραχμὴν κεχτημένος ὡς ἐβούλετο ἔπραττε καὶ 

» 3 ᾿ς 3 Ἁ 

τῶν προχειμένων οὐδενὸς ἀπετύγχανε καὶ τὸν βίον 
" ς ξ - » ᾽ 
ἔξη μόνος, ὃν ἡγεῖτο ἄριστον καὶ εὐδαιμονέστατον, 

Ἀ ᾽ Ἵ ᾿ Ἷ ᾿Ὶ , " " 3 δ Ἀ 

καὶ οὐκ ἂν ἡλλάξατο τὴν ἐχεένου βασιλείαν οὐδὲ τὸν 
- - -»"»ὍὟ , » - τῶν Περσῶν τε καὶ Μήδων πλοῦτον ἀντὶ τῆς ἑαυτοῦ 

ν “» .»ἣ . ν ς » 
πενίας. διὰ ταῦτα δὴ δακνόμενος, εἴ τις αὑτοῦ διοίέ- 

ἵν ᾽ ὔ -»- 

σει ῥαδίως ουτῶ καὶ ἀπραγμόνως ζῶν. καὶ προσέτι 
"» “ γ Ἁ ΠῚ Ἁ ’ ν 5} τῇ οὔχ ἧττον ονομαστος ἔσοιτο, τυχὸν δέ τι καὶ ὠφελη- 

,ὕ “- ,ὔ 3 ἤ ϑήσεσϑαι νομίξων ἀπὸ τῆς συνουσίας τἀνδρός. πάλαι 
ἤ Ἁ ᾿ 

μὲν ἐπεϑύμει ϑεάσασϑαι τὸν ἄνδρα καὶ συγγενέ- 
»] “ὁ ᾿ Ἀ Ἁ ᾿ , ἤ ᾿Ὶ ἤ 

σϑαι αὐτῷ" ἐπεὶ δὲ ἡκεν εἰς Κόρινϑον. καὶ τᾶς τε 
Ρ 3 Ὁ ᾿ ᾿ “" ς ἤ Ἢ 

πρεσβείας ἀπεδέξατο τας παρὰ τῶν Ἑλλήνων, καὶ 
τἄλλα τὰ τῶν συμμάχων διῴκησεν., ἔφη τοῖς περὶ 

χ " 9" 

αὐτὸν ὅτι σχολάσαι τι βούλοιτο, καὶ ὥχετο, οὐκ ἐπὶ 
Ἵ »" ᾽ Ἁ 3 3 “ “ » 

ϑύρας τοῦ Ζ᾽ιογένους " οὐ γὰρ ἡσαν αὐτῷ ϑύραι οὔτε 
, Ν} ) γἼΦΩΝ ᾿ ͵ 3 δ)᾽ὦὰ κ" , μείζους οὔτὲ ἐλάττους, οὐδὲ οἶκος ἴδιος οὐδὲ ἕστίᾳ, 

ὍΙΟ. Ὁ 
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ν ἤ “ ᾿ ν] ᾿ " Ἵ ᾿ “- 

καϑάπερ τοῖς μακαρίοις, ἀλλὰ οἴκοις μὲν ἐχρῆτο 

ταῖς πόλεσι. καὶ ἐνταῦϑα διέτριβεν ἐν τοῖς κοινοῖς τὲ 
Ρ ᾽’ Ν ἤ " καὶ ἱεροῖς, ἅπερ ἵδρυται τοῖς ϑεοῖς, ἑστέαν δὲ ἐνό-οιΝ 

μιξε τὴν γῆν ἅπασαν. ἥπερ ἐστὶ κοινὴ τῶν ἀνϑρώ- 
πῶν ἑστία καὶ τροφός. καὶ τότε ἐτύγχανεν ἐν τῷ 
Κρανείῳ διατρίβων μόνος οὐδὲ γὰρ μαϑητάς τινας 
οὐδὲ τοιοῦτον ὄχλον 7 περὶ αὑτὸν εἶχεν, ὥσπερ οἵ σο- 
φισταὶ καὶ αὐληταὶ καὶ οἱ διδάσκαλοι τῶν χορῶν. 
προσῆλϑεν οὖν αὐτῷ καϑημένῳ καὶ Ἰσπάσατο. καὶ ὃς 
ἀνέβλεψε πρὸς αὐτὸν γοργόν, ὥσπερ οὗ λέοντες, καὶ 
ἐχέλευσεν ἀποστῆναι μικρόν" ἐτύγχανε γὰρ ἀλ ξαινό- 
μενος πρὸς τὸν ἥλιον. ὁ οὖν “4λέξανδρος εὐϑὺς ἡγά- 
σϑη τοῦ ἀνδρὸς τὸ ϑάρρος καὶ τὴν ἡσυχίαν, ὅτι οὐ 
κατεπλάγη ἐπιστάντος αὐτοῦ. καὶ γάρ πως πεφύ- 

Ἁ ᾿ Ἁ .» 5 χασιν οὗ μὲν ϑαρραλέοι τοὺς ϑαρραλέους φιλεῖν. οἵ 
δὲ δειλοὶ τοὺς μὲν ὑφορῶνται καὶ μισοῦσιν ὡς 
ἐχϑρούς, τοὺς δὲ ἀγεννεῖς προσίενται καὶ ἀγαπῶσιν. 
ὅϑεν τοῖς μὲν ἀλήϑεια καὶ παρρησία πάντων ἐστὶν 
ἥδιστον, τοῖς δὲ κολακεία καὶ ψεῦδος. καὶ ἀκούουσιν 
ἡδέως οὗ μὲν τῶν πρὸς χάριν ὁμιλούντων. οἵ δὲ τῶν 
πρὸς ἀλήϑειαν. ὃ οὖν “1΄ογένης ὀλέγον ἐπισχὼν 
ἤρετο αὐτὸν ὅστις εἴἢ καὶ τί βουλόμενος ἤχοι πρὸς 1458 
αὐτόν, ἤ. ἔφη. τῶν ἐμῶν τι ληψόμενος: : Ἦ7 γάρ, ἔφη, 
χρήματα ἔστι σοι καὶ ἔχεις ὅτου ἂν μεταδοίης; Πολ- 

, Γ Ἕ» ᾿ ᾿ 3 ᾳ ς΄ ὅ᾿ 45. λὰ γε. εἶπε, καὶ πολλοῦ ἄξια. ὧν σὺ οὐκ οἶδα εἰ 
ποτε δυνήσει μεταλαβεῖν. οὐ μέντοι ἄορας οὐδὲ λέ- 
βητας οὐδὲ κρατῆρας οὐδὲ χλίνας καὶ τραπέξας 
τυγχάνω κεκτημένος, ὥς τινές φασι κεκτῆσϑαι ΖΙα- 
θεῖον ἐν Πέρσαις. Τί δέ, ἔφη. οὐκ οἶσϑα ᾿Αλέξαν- 
δρον τὸν βασιλέα: Τό γε ὔνομα, εἶπεν, ἀκούω πολ- 
λῶν λεγόντων. ὡς κολοιῶν περιπετομένων, αὐτὸν 
δὲ οὐ γιγνώσκω" οὐ γάρ εἰμι ἔμπειρος αὐτοῦ τῆς 
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διανοίας. ᾿4λλὰ νῦν, ἔφη. γνώσει καὶ τὴν διάνοιαν᾽ 
ἥκω γὰρ ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο, ἐμαυτόν τε παρέξων σοι κα- 
ταμαϑεῖν καὶ σὲ ὀψόμενος. ᾿4λλὰ χαλ ἑπῶς . ἔφη, μὲ 
ἂν ἴδοις σύ, ὥσπερ τὸν ἥλιον οὗ τυφλ ὥττοντες. τόδε 
δέ μοι εἰπέ, σὺ ἐκεῖνος εἶ ᾿4λέξανδρος. ὃν λέγουσιν 
ὑποβολιμαῖον; καὶ ὃς ἀκούσας ἠρυϑρίασε μὲν καὶ 

. 3 ’ ᾽ , Ν᾿ “"».» 4 ’ ἱῳ 2 αν ργθη, κατεῦχε δ᾽ ἑαυτόν μετενόξει σεν οτι είς 
λόγους ἠξίωσεν ἐλϑεῖν ἀνδρὶ σκαιῷ τε καὶ ἀλαξόνι, 
ὡς αὐτὸς ἐνόμιξεν. ὁ οὖν Ζιιογένης καταμαϑὼν αὐ- 
τὸν τεταραγμένον, ἐβουλήϑη μεταβαλεῖν αὐτοῦ τὴν 
ψυχήν. ὥσπερ οἵ παῖδες τοὺς ἀστραγάλους. εἰπόντος 
δὲ αὐτοῦ, Πόϑεν δέ σοι ἐπῆλϑεν ἡμᾶς ὑποβολιμαί- 
ους εἰπεῖν; Ὁπόϑεν, ἔφη, καὶ τὴν μητέρα σου ἀκούω 

“-" ἃ ᾿Ψ Ἷ Ἢ » » ἤ ᾿] " ϑηταῦτα περὶ σοὺ λέγειν. ἡ οὐκ Ολυμπιὰᾶς ἐστιν ἢ 
εἰποῦσα ὅτι οὐκ ἐκ Φιλίππου τυγχάνεις γεγονώς, τ 
ἀλλ᾽ ἐκ δράκοντος ἢ "άμμωνος ἢ οὐκ οἶδα ὅτου ποτὲ 
ϑεῶν ἢ ἀνθρώπων ἢ ϑηρίων; καίτοι οὕτως ἂν ὑπο- 
βολιμαῖος ἂν εἴης Ἵ) ἐνταῦϑα ὃ “Ἵλέξανδφος ἐμει- 
δίασε. καὶ ἥσϑη ὡς οὐδέποτε. καὶ ἔδοξεν αὐτῷ ὁ 
“Ἱιογένης οὐ μόνον οὐ σχαιός., ἀλλὰ καὶ δεξιώτατος : 
ἁπάντων καὶ μόνος εἰδὼς χαρίξεσϑαι. Τί οὐν, ἔφη. πό- 
τερον ἀληϑὴς 7 ῇ ψευδὴς εἶναι δοχεῖ σοι ὃ λόγος: : 4δη-- 
λον. ἔφη; ἐστίν" ἐὰν μὲν γὰρ ἧς σώφρων καὶ ἀνδρεῖος 
καὶ τὴν τοῦ Ζιὸς ἐπιστάμενος τέχνην τὴν βασιλικήν, 
οὐδέν σε κωλύει τοῦ Ζιὸς εἶναι υἱόν" ἐπεὶ τοῦτό γε: 
καὶ Ὅμηρόν φασι λέγειν, ὅτι πατήρ ἐστιν ὁ Ζεύς, 
ὥσπερ τῶν ϑεῶν, καὶ τῶν ἀνδρῶν. ἀλλ᾽ οὐ τῶν ἀν- 
δραπόδων οὐδὲ τῶν φαύλων τε καὶ ἀγεννῶν οὐδε- 
νός" ἐὰν δὲ δειλὸς ἡ ἧς καὶ τρυφερὸς καὶ ἀνελεύϑερος, 
οὔτε σοι ϑεῶν οὔτε ἀνθρώπων τῶν ἀγαϑῶν προσ- 

γ. μα κα ὸν ΚΝ. 
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ἥκει. ἀνθρώποις μὲν γὰρ ἐν Θήβαις Σπαρτοῖς ποτε 
γενομένοις σημεῖον λέγεται εἷναι τοῦ γένους λόγχη 

τις οἶμαι ἐπὶ τοῦ σώματος" ὅστις δὲ τοῦτο τὸ σημεῖον 
μὴ ἔχοι, οὐ δοκεῖν τῶν Σπαρτῶν εἷναι" τοῖς δὲ τοῦ 

» Διὸς ἐκγόνοις οὐχ οἴει σημεῖον ἐνεῖναι τῇ ψυχῇ. ἐξ 

οὗ φανεροὶ ἔσονται τοῖς δυναμένοις γνωρίζειν εἴτε 
ω " " ᾶ ὄω ; , : ἰν 

ἐξ ἐκείνου γεγονότες εἰσὶν εἴτε μή; πάνυ οὖν ηἡσϑῆη τοῦ 
τούτῳ τῷ λόγῳ ὁ ᾿Δ4λέξανδρος. μετὰ δὲ τοῦτο ἤρετο 
αὐτόν, Πῶς ἄν, ἔφη. κάλλιστα βασιλεύοι τις; καὶ ὃς 

δεινὸν ὑποβλέψας. ᾽4λλ᾽ οὐδὲ ἔστιν, ἔφη, βασιλεύειν 
κακῶς ἀγαϑὸν ὄντα. ὁ γὰρ βασιλεὺς ἀνθρώπων 

ἄριστός ἐστιν, ἀνδρειότατος ὧν καὶ δικαιότατος καὶ 
Ἵ ψ ᾿ δ ἅ ἢ “ 

φιλανθϑρωπότατος καὶ ἀνίκητος ὑπὸ παντὸς πόνου 
, " ... Ἁ Ὁ Ἁ Φω Κ . 

καὶ πάσης ἐπιϑυμίας. ἢ σὺ οἴει τὸν ἀδύνατον ἡνιο- 62 Ν 
. δ ἷ ῳ -»" Ἴ Ἁ » ωΝ 

5 χεῖν ἡνίοχον εἶναι τοῦτον; ἡ τὸν ἄπειρον τοῦ κυ- 
“» , , ν}. Ἁ 3 ’ - 

βερνᾶν κυβερνήτην, ἡ τὸν οὐκ ἐπιστάμενον ἰᾶσϑαι 
» ν᾿ Ὑ ᾽ Ἢ ’ "- δ, 

ἰατρον; οὐχ ἔστιν, οὐδ᾽ ἂν πάντες φῶσιν ἔλληνες 
ν" “ἡ 4 ᾿ ᾿ ᾿ . ἢ ᾿ - ᾿ 

καὶ βάρβαροι καὶ πολλὰ διαδήματα καὶ σκῆπτρα καὶ 
; , 3 » ζ ’ Ἁ Ν 

τιάρας προσαψῶσιν αὑτῷ, καϑάπερ τὰ περιδέραια 
. »» " " “2 - , 

τοῖς ἐχτιϑεμένοις παιδίοις, ἵνα μὴ ἀγνοῆται. [καϑά- 
.1 3 » -» ᾿ » ὝΨ 

περ οὖν οὐκ ἔστι κυβερνᾶν μὴ κυβερνητικῶς, ουτῶς 
2 ὦ. “ Γ᾿ "»- 6 ᾽ Ν 

οὐδὲ βασιλεύειν μὴ βασιλικῶς.) καὶ ὃ ᾿4λέξανδρος 
»Ἥ»} »» ᾽ - » “»Ὕ 

φοβηϑεὶς μὴ ἄρα ἄπειρος ἀναφανῇ τῆς βασιλικῆς 
ὴ ᾽ Ψ ὮΝ . ἅἉ 

ἐπιστήμης, Καὶ τίς, ἔφη. σοι δοκεῖ τὴν τέχνην ταύ- 
"ἢ ν). “ἫΤ»νω . - ᾿ 

την παραδιδόναι; ἡ ποῖ δεῖ πορευϑέντα μαϑεῖν; ὁ 
Υ ᾿ ᾽ ν » ἡ) " ν " " 

οὖν ΔΙιογένης εἶπεν, ᾿41λ: ἐπίστασαι αὐτήν. εἴπερ 
᾽ Ἁ 6 "» 3,“ γῳω , ᾿ ᾽ ᾿ - 

ἀληϑὴῆς ὁ τῆς Ολυμπιαδὸς λόγος καὶ γέγονας ἐκ τοῦ 
Γ Ἷ ᾿ Ἁ ’ 

Διὸς ἐκεῖνος γάρ ἐστιν ὁ τὴν ἐπιστήμην ταύτην 
“ ἣ ’ - " ἃ γ᾽ ᾽ ’ Ν 4 . πρῶτος καὶ μάλιστα ἔχων καὶ οἷς ἐθέλει μεταδιδοὺς 

᾿ Υ. ΝᾺ .. Ὁ" ἤ 1 ) ᾿. Ὁ“ ᾽ ᾿ 

οἷς δὲ ἂν μεταδῷ, πᾶντες οὔτοι Ζίος παῖδές εἰσί τε 
4 ἣ ν ᾿ " Ξ- ἣ , 

καὶ λέγονται. ἢ σὺ οἴει τοὺς σοφιστὰς εἶναι τοὺς δι- 
»Ἡ»Κν , "ἢ ᾽ ,) ἃ δασκοντας βασιλεύειν; ἀλλ᾽ ἐκείνων μὲν οἵ πολλοὶ 
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, ἡ ᾿ ων» 3 » . 
οὐχ ὅπως βασιλεύειν, ἀλλ᾽ οὐδὲ ξῆν ἴσασιν. οὐκ 

“ Ὁ , 6 , ς 
οἶσϑα, ἔφη. ὅτι διττή ἐστιν, ἡ παιδεία, ἡ μέν τις δαι- 

ἢ Ἵ ν "ἡ ᾿ " Ἁ .] ’ ἤ ,} μόνιος. ἡ δὲ ἀανϑρωπένη; ἡ μὲν οὖν ϑεία μεγάλη καὶ 
᾽ Ἁ " ΚΡ" ’ ᾿ Ἱ ἡ ᾽ Ἁ 7 ἰσχυρὰ καὶ ῥαδία. ἡ δὲ ἀνθρωπίνη μικρὰ καὶ ἀσϑε- 

" 3 

νὴς καὶ πολλοὺς ἔχουσα κινδύνους καὶ ἀπάτην οὐκ 
δι» .ΨΝ ν ’ ’ ) ’ ᾽ ολέγην" ὁμῶς δὲ ἀναγκαία προσγενέσϑαι ἐκείνῃ. εἰ 
᾽ - ᾿ - ᾿ Υ̓ ὀρϑῶς γίγνοιτο. καλοῦσι δὲ οἱ πολλοὶ ταύτην μὲν 
παιδείαν, καϑάπερ οἶμαι παιδιάν, καὶ νομίζουσι τὸν 

- ᾿ ᾿ Ἵ πλεῖστα γράμματα εἰδότα, Περσικά τὲ καὶ Ἑλληνικὰ 
᾿ Ἁ 

;; ’ καὶ τὰ Σύρων καὶ τὰ Φοινίκων, καὶ πλείστοις ἐντυγ- 
χάνοντα βιβλίοις, τοῦτον σοφώτατον καὶ μάλιστα 

. ᾿ -“ , - 
πεπαιδευμένον " πάλιν δὲ ὁταν ἐντύχωσι τῶν τοιού- 
τῶν τισὶ μοχϑηροῖς καὶ δειλοῖς καὶ φιλαργύροις, 

" ᾽ “ » , ὀλίγου ἄξιόν φασι τὸ πρᾶγμα καὶ τὸν ἄνϑρωπον᾽ τὴν 
δὲ ἑτέραν ἐνίοτε μὲν παιδείαν, ἐνίοτε δὲ ἀνδρείαν 

; κά , Ἁ - καὶ μεγαλοφροσύνην. καὶ οὕτω δὴ «ἰὸς παῖδας 
ἢ) Ρ ἤ ᾿. »"Ν 9 » ὔ ᾿ ι Μμέχαλουν οἱ πρότερον τοὺς τῆς ἀγαϑῆς παιδείας ἐπι- 

528 τυγχάνοντας καὶ τὰς ψυχὰς ἀνδρείους. πεπαιδευμέ- 
6 ἐ ᾽ ᾽ ω ᾿ " Ων ,,. , ’ 

νους ὡς Πρακλέξα ἐκεῖνον. οὐκοῦν οστις αν ἐκείνην 
᾽. Ὑ “ “4 , τὴν παιδείαν ἔχῃ καλῶς πεφυκώς, ῥαδίως καὶ ταύ- 

3 3 ͵ ’ 

τῆς γίγνεται μέτοχος, ὀλίγα ἀκούσας καὶ ὀλιγάκις, 
3 " Ἁ 

αὑτὰ τὰ μέγιστα καὶ κυριώτατα, καὶ μέμνηται καὶ 
“ἡ » »" 9. ᾽ ἤ φυλάττει ἐν τῇ ψυχῇ. καὶ οὐδεὶς ὧν αὐτόν τι τού- 
3 » Ά ΜΝ 

τῶν ἀφέλοιτο οὔτε καιρὸς οὔτε ἄνϑρωπος σοφιστής. 
, 3 3 ᾿»"- ’ , »ἥ ἤ . » ᾿ν. ἀλλ᾽ οὐδ ἂν πυρί τις ἐκκαῦσαι βουλόμενος" ἀλλὰ 
Ἥ ᾿.} »» ἵν ς καν ἐμπρήσῃ τις τὸν ἄνϑρωπον, ὥσπερ τὸν Ἧρα- 

6 Ἁ -» γ 3 » Ἁ κλέα φασὶν αὑτὸν ἐμπρῆσαι, μένοι ἂν αὐτοῦ τὰ 
δόγματα ἐν τῇ ψυχῇ. καϑάπερ οἶμαι τῶν κατακαο- 

“" Ἀ 9 -Ό μένων νεκρῶν τοὺς ὀδόντας φασὶ διαμένειν, τοῦ 
"ν Ἢ Ὶ [ ν᾿ ἄλλου σώματος δαπανηϑέντος ὑπὸ τοῦ πυρός. οὐ 

Ἁ "" Ἵ “ κ “-“ -“ “ ᾿» γὰρ μαϑεῖν., αλλ΄ υπομνησϑῆναι δεῖται μονον᾽ ἔπει- 
᾽ ᾿ Φ ὦ ς Ἃ 3 »" ᾿ 

τὰ εὐϑυς εἰδέ τε καὶ ἐγνώρισεν, ὡς ἂν ἐξ ἀρχῆς τὰ 

ὃ 

10 

1ὅ 
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"ἢ μ) “» » φ -Ὕ ᾽’ 

δόγματα ἔχων ταῦτα ἐν τῇ αὑτοῦ διανοία" προσέτι ᾿ ἢ ͵ 
Ἂ» "Ἢ Ἁ ᾿ .Ἀ( ᾽ ἱκὴ ΘωΝ ’ δέ, ἐὰν μὲν ἀνδρὶ περιπέσῃ ὥσπερ ὁδὸν ἐπισταμένῳ, 

,» »» ᾽ "" ᾽ ῳ. . 3 »"» Ἀ Ἁ 3 Ἁ ῥᾳδίως ἐκεῖνος ἐπέδειξεν αὐτῷ, καὶ μαϑὼν εὐϑὺς 
»» 8 »᾿ “- ᾽ ᾽ “-» ἄπεισιν" ἐὰν δὲ ἀγνοοῦντι καὶ ἀλαξόνι σοφιίστῃ.: κατα- 

" ἤ , 6 ἃ Ἁ " ἤ 

" τρίψει περιάγων αὐτὸν, οτὲ μὲν πρὸς ἀνατολάς, 
κ᾿ ἃ ᾿. ». "., " Ἀ ΝᾺ Ά , ᾿ “ων οτὲ δὲ πρὸς δύσιν. οτὲ ὃξ προς μεσημβρίαν ἕλκων. 1588 

23 φὧ ᾽ ᾿. ᾿ Ἢ ᾽ ἃ , Ἁ ΓΙ 

οὐδὲν αὐτὸς εἰδῶς. ἀλλὰ εἰκαξων, καὶ πολὺ πρότε- 
3 Ἂ ᾿ Ἁ 3 “ 

θοὸν αὕτος ὑπὸ τοιουτῶν ἀἁλαξονῶν πεπλανημένος" 
ΟὟ »ν» ἢ ὦ  Κ' ἡ , ῃ " ἡ ἢ 
ὥσπερ αἱ ἀμαϑεῖς καὶ ἀκόλαστοι κυνὲς ἐν τῇ ϑήρα 

ἃ “ὉὋ᾽ Ἁ ᾽ Ἁ , “ 

μηδὲν συνεῖσαι μηδὲ γμνωρίσασαι τὸ ἴχνος ἐξαπατῶ- 
» -" - ἣ »" ἤ,Ἅ “ «» σιν ἄλλας τῇ φωνῇ καὶ τῷ σχήματι. ὡς εἰδυῖαί τε 

6 »- 
Ἷ 

καὶ ορῶσαι, καὶ πολλαὶ συνέπονται ταυταιο, αἵ 
3 . ὡ “ Υ͂ ἀφρονέσταται σχεδὸν ταῖς μάτην φϑεγγομέναις. τού- 

.» "ἤ ᾿ Ἢ - ᾿ 9 τῶν δ᾽ αἱ μὲν ἄφϑογγοι καὶ σιωπῶσαι μόναι αὐταὶ 
,ν " ν .ο ᾽ 3 ἤ 5 ἐξαπατῶνται᾽ αἱ δὲ προπετέσταται καὶ ἀνοητόταται 

͵ ἅ ἰ " , -»ὝἭ "» 

“ἰμουμεναι τὰς πρώτας ϑορυβοῦσι καὶ φιλοτιμοῦνται 
ἮΝ -" -» Ἂν .., Ἁ αλλας ἐξαπατᾶν. τοιοῦτον εὕροις ἂν καὶ περὶ τοὺς 

᾿ » ὔ 

καλουμένους σοφιστάς. πολὺν ὄχλον ἐνίοτε συνεπό- 
, , , Τ' ω ᾿ ᾽ χὰ 3 Ἁ ἕενον ἀνϑρωπῶν ἡλιϑέων" καὶ γνῶσει ὅτι οὐδὲν 

Ἁ » 3 ἤ , ἤ Ἁ 

διαφέρει σοφίστης ἄνϑρῶπος εὐνούχου ἀκολάστου. καὶθῦν 

ὃς ἀκούσας ἐθαύμασε κατὰ τί τὸν σοφιστὴν εὐνούχῳ 
παρέβαλε, καὶ ἤρετο αὐτόν. Ὅτι. εἶπε. τῶν εὐνού- 
χῶν φασὶν οἱ ἀσελγέστατοι ἄνδρες εἶναι καὶ ἐρᾶν τῶν 
γυναικῶν. καὶ συγκαϑεύδουσιν αὐταῖς καὶ ἐνοχλοῦ- 

" .»ὔ 3 ὧϑ ’ ων Ὁ Γ, ἤ 5 σι, γίγνεται ὃ οὐδὲν πλέον, οὐδ᾽ ἂν τάς τὲ νύχταςιδπ 
Ἁ ἃ 6 Π] » ᾽ " ἃ ἃ - 

κοῦ τῶρ ἡμεθας συνῶσιν αὑταϊνῷ. καὶ παρὰ τοὶ 60- 

φισταῖς οὖν πολλοὺς εὑρήσεις γηράσκοντας ἀμαϑεῖς, 
πλανωμένους ἐν τοῖς λόγοις πολὺ κάκιον ἢ τὸν Ὀδυσ- 
σέα φησὶν Ὅμηρος ἐν τῇ ϑαλάττῃ, καὶ πρότερον εἰς 
ἄδου ἂν ἀφίκοιτο, ὥσπερ ἐκεῖνος, ἢ γένοιτο ἀνὴρ ἀγα- 
ϑὸς λέγων τε καὶ ἀκούων. καὶ σύ, εἴπερ οὕτω πέ- 
φυχας, ἐὰν τύχῃς ἐπισταμένου ἀνδρός, ἱχανή σοι 

ΟΒΑΤΊΙΟ ΙΓ, γὴ. 

6 ] Ἁ Ἁ - Ἁ "»"Ὗ Ἁ ἐστι μία ἡμέρα πρὸς τὸ συνιδεῖν τὸ πρᾶγμα καὶ τὴν 
ν᾿ " “4 τέχνην. καὶ οὐδὲν ἔτι δεήσει ποικίλων σοφισμάτων 

Ἵ ᾿ ἡ : ; , - . ἢ λόγων" ἐὰν δὲ μὴ τύχῃς διδασκάλου τοῦ “ιὸς ἢ 
ὶ ἡμῇ "»" ἄλλου τοιούτου, ταχὺ καὶ σαφῶς φράξοντος ἃ δεῖ 

.. , ᾽ ’ ϑ' δὰ Ἃ Ὁ ὔ 

ποιεῖν. οὐδὲν σοι πλέον. οὐδὲ ἂν ὃλον κατατρίψῃς : 
, 9 » , " Ἁ »-" 

τὸν βίον ἀγρυπνῶν τε καὶ ἀσιτῶν παρὰ τοῖς κακο- 
Ἂ "“-“ὔ.7 μη . 3 3 ιν. ᾿ “Ἢ δαίμοσι σοφισταῖς. τοῦτο ὃὲ οὐκ ἐγὼ λέγω νῦν, 
2 39. » Ἢ 3 “" ᾿ - 
ἀλλ Ὅμηρος ἐμοῦ πρότερος. ἢ οὐκ ἐμπειρος εἰ τῶν 
Ὁμήρου ἐπῶν; ὁ δὲ ᾿Δλέξανδ γιστον ἐφρόν μήρου ἑπῶν: ὁ δὲ ᾿4λέξανδρος μέγιστον ἐφρόνει, 
Ω ν , ἃ ἂ»"» ’ Ὡ ι » ἤ οτι ἠπίστατο μὲν τὸ ἕτερον ποίημα ολον, τὴν 1λιαδα, 

᾽, Ἁ ἃ “Ψ ν᾿ ’ὕ ἤ ᾿ “, πολλὰ δὲ καὶ τῆς Οδυσσείας. ϑαυμάσας οὖν ἔφη, 
»ἭὝ ’ ἤ "ν ᾽ -- Καὶ ποῦ διείλεκται περὶ τούτων Ὅμηρος; Ἐχεῖ, ἔφη, 

Ω’ ᾿ ᾿ ͵ - ᾿ 3 , “1 [ Ἁ ὁπου τὸν Μίνω λέγει τοῦ Ζίιος ὀαριστήν. ἡ οὐ τὸ 
3 , 6 ᾿" 3 »" Ἵ Ἁ » ἤ 

ι55 θαρέξειν ομιλεῖν ἐστιν; οὐκοῦν ομιλητὴν τοῦ Διός 

φησιν αὐτὸν εἶναι. ὥσπερ ἂν εἰ ἔφη μαϑητήν. ἀρ᾽ 
οὖν ὑπὲρ ἄλλων αὐτὸν οἴει ὁμιλεῖν τῷ 41ὶ πραγ- 
μάτων ἢ τῶν δικαίων καὶ βασιλικῶν; ἐπεί τοι 
καὶ λέγεται δικαιότατος ὁ Μίνως πάντων γενέσϑαι. 
πάλιν δὲ ὅταν λέγῃ διοτρεφεῖς τοὺς βασιλέας καὶ 
διιφίλους. ἄλλο τι οἴει λέγειν αὐτὸν ἢ τὴν τροφὴν 
ταύτην, ἣν ἔφη εἶναι διδασκαλίαν καὶ μαϑητείαν ; 
ἢ σὺ οἴει λέγειν αὐτὸν ὑπὸ τοῦ Διὸς τοὺς βασι- 
λέας τρέφεσϑαι ὥσπερ ὑπὸ τίτϑης γάλακτι καὶ οἴνῳ 

3 ᾽ 3 ἤ 9 6 ΝΜ καὶ σιτίοις, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπιστήμῃ καὶ ἀληϑείᾳ; ὃ- 
3 Ρὼ Ἃ Ἁ ᾿ ᾿. “ μοίως δὲ καὶ φιλίαν οὐκ ἄλλην ἢ τὸ ταὐτὰ βούλε- : 

- Ν "" "ἢ 5' χὴ 
σϑαι καὶ διανοεῖσθαι. ομόνοιάν τινα οὐσαν. οὕτω 

Ἁ ἤ ᾿ - 3 ᾿) “- ΠῚ ) 

γὰρ δήπου καὶ τοῖς ἀνθρώποις δοκοῦσιν οἱ φίλοι 
ἤ “ ᾿ »» Ν Ἁ Ἁ 

πάντων μάλιστα ομονοεῖν καὶ μὴ διαφέρεσϑαι περὶ 
Ν ἤ « κω. 3 “»Ὕ 3 Ν - Ἃ 

μηδενός. ὃς ἂν οὖν τῷ Ζ1ιὶ φίλος ἡ καὶ ὁμονοῇ πρὸς 
" “ φΨ ϑ.ω" ν᾿ , ᾿ 

ἐχεῖνον, ἔσϑ' ὁπὼς ἀδίχου τινὸς ἐπιϑυμήσει πράγ- 
ἍἽ Γ Ἁ Ἁ ἤ 

θη ματος ἡ πονήῆρον τί καὶ αἰσχρὸν διανοηϑήσεται; 
3 ἃ ἃ -» ," - "»ν ᾽ Υ͂ 

χῦτο δὲ τοῦτο ἔοικε δηλοῦν καὶ οταν ἐγκωμιαξων 



τ ὈΙΟΝῚΝ Ὲ ἘΕΟΝΟ 

, Ἵ “" -»" 6 »" . 

δόγματα ἔχων ταῦτα ἐν τῇ αὑτοῦ διανοίᾳ" προσέτι 
᾿ φ' Ἁ , Ὗ ιν ὦ δωνΝ 

δέ, ἐὰν μὲν ἀνδρὶ περιπέσῃ ὥσπερ ὁδὸν ἐπισταμένῳ, 
, , , “ ᾽ ἤ ων ΓΞ ᾽ “» ἃ "ἢ ψ Ἁ 

ῥαδίως ἐκεῖνος ἐπέδειξεν αὐτῷ. καὶ μαϑὼν εὐϑυς 
»» .. Ἁ ᾽ “Ὁ ᾽ ’ “" 

ἄπεισιν" ἐὰν δὲ ἀγνοοῦντι καὶ ἀλαζόνι σοφιστῇ, κατα- 
’ " ) Ἅ ἃ ἃ ᾿ " ΓΙ 

5 τρίψει περιάγων αὑτὸν, οτὲ μὲν πρὸς ἀνατολας, 
" ἃ Ἁ ». ἢ" ἔ »" ᾿ ’ δ᾿ 

ὁτὲ δὲ πρὸς δύσιν, οτὲ δὲ πρὸς μεσημβρίαν ἕλκων, 1:38 
3 ὦ ". κ᾿ ι κ΄ " ᾿ " ᾿ , 

οὐδὲν αὐτὸς εἰδὼς. ἀλλὰ εἰκαξων,. καὶ πολυ προτε- 
᾽ ἅ Ὶ ᾿. , 3 ὸ 

ρον αὕὗτὸς ὑπὸ τοιούτων ἁλαξονῶν πεπλανημένος" 
[ω .» αν . » , , ᾶ “- Ἷ 

ὥσπερ αἱ ἀμαϑεῖς καὶ ἀκόλαστοι κύνες ἐν τῇ ϑήρα 

δὲν συνεῖσ ὃὲ μνωρίσασαι τὸ ἴχνος ἐξαπατῶ- μηδὲν συνεῖσαι μηδὲ γνωρίσασαι τὸ ἴχνος ἐξαπατῶ 
μὰ “» » - ᾿ " Ὡ ᾿ 

σιν ἄλλας τῇ φωνῇ καὶ τῷ σχήματι. ὡς εἰδυϊαί τε 
" -» , 

χαὶ ορῶσαι., καὶ πολλαὶ συνέπονται ταύταις, αἵ 
, , ω ᾿. .. ᾿ ἤ 

ἀφρονέσταται σχεδὸν ταῖς μάτην φϑεγγομεναις. του- 
."» "ἢ ᾿ - ἤ ᾽ 

τῶν δ᾽ αἱ μὲν ἀἄφϑογγοι καὶ σιωπῶσαι μόναι αὐταὶ 
-" - ᾿. 3 “ 

ἐξαπατῶνται" αἵ δὲ προπετέσταται καὶ ἀνοητόταται 
’ Ἁ , » - 

ἱςμούμεναι τὰς πρῶτας ϑορυβοῦσι καὶ φιλοτιμοῦνται 
» , ῳ »" - Ὁ Ἴ Ἀ 

ἄλλας ἐξαπατᾶν. τοιοῦτον εὕροις ἂν καὶ περὶ τοὺς 
᾿ Ἁ " ,ὕ ἤῇ 

καλουμένους σοφιστάς, πολὺν οχλον ἐνίοτε συνεπὸ- 
᾽ ᾿ ᾽ , , ὩὋ , 

μενον ἀνθρώπων ἡλιϑίων" καὶ γνώσει τι οὐδὲν 
ΔΨ ᾽ ἢ 3 , , Ἁ 

διαφέρει σοφιστης ἀνϑρῶπος εὐνούχου ἀκολάστου. καϊΐθῦν 

ὃς ἀκούσας ἐθαύμασε κατὰ τί τὸν σοφιστὴν εὐνούχῳ 

παρέβαλε, καὶ ἤρετο αὐτόν. Ὅτι, εἶπε, τῶν εὐνού- 
χων φασὶν οἵ ἀσελγέστατοι ἄνδρες εἷναι καὶ ἐρᾶν τῶν 
γυναικῶν. καὶ συγκαϑεύδουσιν αὐταῖς καὶ ἐνοχλοῦ- 

" .» ΓΝ , φ ᾽ Ἥ ἤ ἤ 

45 ὅι. γίγνεται ὃ οὐδὲν πλέον, οὐδ᾽ ἂν τὰς τὲ νυχταςιο8 
ἢ Ἵ » , . Ἁ “Ὁ 

καὶ τὰς ἡμέρας συνῶσιν αὑταῖς. καὶ παρὰ τοῖς σο- 
"" εἹ , ᾿ , μι.» φ . 

φισταῖς οὐν πολλοὺυς ευρησεις γηρασχοντας ἀἁμαϑεῖς, 
,“. " Ψ “υ.} ᾿ , "»ν ἡ “""πε" 

πλανωμένους ἐν τοῖς λόγοις πολυ κάκιον ἢ τὸν Οδυόσ- 
᾿ [χ} ᾿ -» ’ 

σέα φησὶν Ὅμηρος ἐν τῇ ϑαλάττῃ, καὶ πρότερον εἰς 
ΠΝ Ἃ 3 ᾿ “4. ) »" Ἢ , Υ Ὁ 3 αδου ἂν ἀφίκοιτο, ὡσπερ ἐκεῖνος, ἡ γένοιτο ἄνηρ ἀγα- 
.-" " , ἣ Ις , "" 

ϑὸς λέγων τε καὶ ἀκούων. καὶ σύ, εἴπερ οὕτω πέ- 
ν" “ ᾽ ᾿ 3 ᾿ 

φυκας, ἔαν τύχῃς ἐπισταμένου ἀνδρὸς. ἱχανὴ σοι 

ΟΒΑΤΙΟ ἹΥ. Ἴ 

Ἷ ΠῚ ,. ἃ -Ὁ Ἁ “»Ἥ 

ἐστι μία ἡμέρα πρὸς τὸ συνιδεῖν τὸ πρᾶγμα καὶ τὴν 
2 δ ᾿ , τέχνην, καὶ οὐδὲν ἔτι δεήσει ποικίλων σοφισμάτων 

4 ; Ἁ Ὺ Ἀ ἢ ; "»" " 

ἢ λόγων ἐὰν δὲ μὴ τύχῃς διδασκάλου τοῦ Ζιὸς ἡ 
᾽᾽ ἤ ἃ “- 

ἄλλου τοιούτου. ταχὺ καὶ σαφῶς φράξοντος ἃ δεῖ 
., 3 τ᾿ , χ}) κἡ ’ 

ποιεῖν, οὐδέν σοι πλέον. οὐδὲ ἂν ὅλον κατατρίψης : 
Ἀ " , »" -" ον 

τὸν βίον ἀγρυπνῶν τε καὶ ἀσιτῶν παρὰ τοῖς κακο- 
"....» » ν ν 3 , Ἀ ’ ν 
δαίμοσι σοφισταῖς. τοῦτο δὲ οὐκ ἐγὼ λέγω νῦν. 
3 9 δὴ, » , Ἧ ᾽ “᾿ ζ -“ 
ἀλλ᾽ Ὅμηρος ἐμοῦ πρότερος. ἢ οὐκ ἔμπειρος εἰ τῶν 

Ὁμήρου ἐπῶν; ὁ δὲ ̓ Δ4λέξανδ ἕγιστον ἐφρό μήηρου ἑπῶν :; ἑ ἑξανδρος μέγιστον ἕφρονει, 
δ᾽ ν» »" , Ω . » ῇ 
οτι ἠπίστατο μὲν τὸ ἕτερον ποίημα ολον. την [[λιαδα, 

Ἁ Ν ἃ ᾿ Ψ 2 ’ “ ιἢ “, 

πολλὰ δὲ καὶ τῆς Οδυσσείας. ϑαυμασας οὖν ἔφη, 
» - μ". ᾿ "Ἂ «οἱ , “. ἢ . ΚΝ Καὶ ποῦ διείλεκται περὶ τουτῶν Ὅμηρος; Ἐκεῖ, ἔφη, 

ΟΥ̓ ᾿ "“» ͵ - κ 3 , Ἢ , ᾿ 
ὁπου τὸν Μίνω λέγει τοῦ Ζίιος θαριστήν. ἡ οὔ τὸ 
3 Ἂ -Ὡ 9 -". “ ,. “" , 

558 θαρέξειν ομιλεῖν ἐστιν; οὐκοῦν ομιλητὴην τοῦ Ζίιος 
ἌΝ .} Ο Ἢ “ 5» 

φησιν αὐτὸν εἶναι, ὥσπερ ἂν εἰ ἔφη μαϑητήν. ἀρ 
5 ν ᾿ 3 " νὶ " ἡ οὖν ὑπὲρ ἄλλων αὐτὸν οἴει ὁμιλεῖν τῷ 4΄ιὴ πραγ- 

ἤ ν᾿} - , Ἁ μη 3 , 

ματῶν ἢ τῶν δικαίων καὶ βασιλικῶν; ἐπεί τοι 
᾿ , Ἂ ῇ ς ᾿ “ ’ 

καὶ λέγεται δικαιότατος ὁ Μὲένως παντῶν γενεσϑαι. 
[χ “, 

πάλιν δὲ ὅταν λέγῃ διοτρεφεῖς τοὺς βασιλέας καὶ 
Ν μ “᾿ , ἃ Ἃ , , 

διιφέλους. ἀλλο τι οἴει λέγειν αὑτον ἡ τὴν τροφὴν 
,. ε ᾿ . , ταύτην, ἣν ἔφη εἶναι διδασκαλέαν καὶ μαϑητείαν : 

Ἢ Ὶ ᾽ ; ν Ὰ ᾿ς" -» ν Ὶ 
ἢ συ οἴει λέγειν αὑτον ὑπὸ τοῦ Ζίος τοὺς βασι- 

ΜΝ δ } , Γ “, 

λέας τρέφεσϑαι ὥσπερ ὑπὸ τίέτϑης γάλακτι καὶ οἴνῳ 9 φ Ἶ 
3 , 3 ἤ κι ς 

θομ χαὶ σιτίοις. ἀλλ᾽ οὐκ ἐπιστήμῃ καὶ ἀληϑείᾳ; ο- 
. ἣ" κὶ] Ἁ 5 Ἁ ἤ 

μοίως δὲ καὶ φιλίαν οὐκ ἀλλὴν ἡ τὸ ταῦτα βουλε- 53: 
Υ " Τ᾽... κι ἰκι 

σϑαι καὶ διανοεῖσθαι. ομόνοιάν τινα οὐσαν. οὐυτῶ 
Ἁ Ἁ "" ν᾿ ͵ -"Ὁ Π " 

γὰρ δήπου καὶ τοῖς ἀνθρώποις δοκοῦσιν οἱ φέλοι 
ἤ Ὁ “Ὡ- ΄ ᾿ 

πάντων μάλιστα ὁμονοεῖν καὶ μη διαφέρεσϑαι περὶ 
(ι Ἃ 5 - 3 Ὁ “-“ " 

μηδενός. ὃς ἂν οὖν τῷ 41ιὶ φίλος ἡ καὶ ὁμονοῇ προς 
" » ᾿"νν ν᾿» ᾿ ’ , 

ἐχεῖνον. ἔσϑ' ὁπὼς ἀδίκου τινὸς ἐπιϑυμῆήσει πραγ- 
" Ἵ Ἁ ἤ 

θη ματος ἢ πονηρὸν τι καὶ αἰσχρὸν διανοηϑήσεται:; 
ἀν» Ἁ »“» Ἵ “-  Π ᾽ ἤ 

αὕτὸ δὲ τοῦτο ἔοικε δηλοὺν καὶ οταν ἐγκωμιαξζῶν 



ὙΣ ῬΙΟΝΙΣ ΡῈ ΒΕΟΝΟ 

ν ἢ " ᾽ , "» -" Ἁ 

τινὰ λέγῃ τῶν βασιλέων ποιμένα λαῶν. τοῦ γὰρ ποι- 
3 »} " 3., ΓΙ 

μένος οὐχ ἄλλο τι ἔργον ἡ πρόνοια καὶ σωτηρία καὶ 
᾿ » “ ᾽ , φυλακὴ προβάτων, οὐχ ὥστε κατακόπτειν οὐ μὰ Δία 

καὶ σφάττειν καὶ δέρειν. καίτοι ἐνίοτε πολλὰ πρό- 
“-» 
ἔ ᾿᾿ ἢ). ἢ 3 ) " 3 ᾿. ω 

βατα ἐλαύνει μάγειρος εἰς ὠνησάμενος" ἀλλὰ πλεῖ- 
’ Ἁ 

στον διαφέρει μαγειρική τὲ καὶ ποιμενική., σχεδὸν 
[7 , ,ὕ δ » 

οσον βασιλεία τε καὶ τυραννίς. ὅτε γοῦν Ξέρξης καὶ 
᾿, » ψυ ῳ » ᾿ » 

ΖΙαρεῖος ἄνωϑεν ἔκ Σουσῶν ἤλαυνον πολὺυν οχλον 

Περσῶν τε καὶ Μήδων καὶ Σακῶν καὶ ᾿ράβων καὶ 
᾿ »»»ν . Ὃγγ  φ, , ὸ ) 

ι᾽.ο 4ἰγυπτίων δεῦρο εἰς τὴν Ελλαδα ἀπολούμενον. πο- 
“ Ἁ "ἢ Ἁ " » ΓΙ 

τερον βασιλικὸν ἡ μαγειρικὸν ἔπραττον ἔργον λείαν 
᾿ , ω 

ἐλαύνοντες κατακοπησομένην; καὶ ὃ ᾿4λέξανδρος, 
᾿ , δ " ᾽ Ὑ .. , Ἁ , 

Σοί, ἔφη, ὡς ἔοικεν, οὐ δοκεῖ βασιλεὺς εἶναι οὐδὲ 
- " " Ρ ᾿ ν᾿ 

ὁ μέγας βασιλεὺς; καὶ ὁ 4Ιογένης μειδιάσας, Οὐ 
-“" ΨὉῸ "ω ᾿ Ἢ ἡ Ἁ Ἢ 

ι. μάλλον, εἶπεν, ὦ ᾿4λέξανδρε, ἢ ὁ μικρὸς δάκτυλος. 
Δ᾽ ἍΝ ᾽ " ἤ , - 

Οὐδ᾽ ἄρα ἐγώ. ἔφη. καταλύσας ἐκεῖνον μέγας βασι- 
,. "»... , ἤ Υ : 6 

λεὺυς ἔσομαι; Οὐ τουτου γε ἕνεκα, εἶπεν ὁ 4]ιογένης. 
“ὧν Ἁ " ὔ 6 , [ν ᾿ 6 

οὐδὲ γὰρ τῶν παέδων ὁ νικήσας. οταν παίξωσιν., ὡς 
νὴ ᾿ ᾿ Π] » , " 

αὐτοί φασι. βασιλέα. τῷ ὃντι βασιλεὺς ἐστιν. οἵ 
Π . " ν ν ἡ " 

40 μέντοι παῖδες ἴσασιν ὅτι ὁ νενικηκὼς καὶ λεγόμενος 
" ᾽ Ὕ “ 

βασιλεὺς σκυτοτόμου υἱὸς ἐστιν ἢ τέχτονος. καὶ δεῖ 
3 " ἅ - ,. ᾿ Ὑ 

μανϑάνειν αὕτον τὴν τοῦ πατρὸς τέχνην ἐνέοτε δὲ 
, Ἦν . ᾿ Ἁ Ν ’ ᾿ ᾿ " 

καὶ δοῦλος καταλιπῶν τὸν δεσπότην ὁ δὲ ἀπο- 
ἃ 3 Ρ Γ, ’ ’ , 

δρας παίξει μεϑ' ἑτέρων. καὶ τότε μάλιστα οἴεται 
ἤ ἣν ν [ἢ ὧωὡ “Ὁ . 

4 σπουδαξειν. ἴσως οὐν καὶ ὑμεῖς τοιοῦτόν τι ποιεῖτε, 
ἤ ιν -» 8 " - 

ἑκάτερος ὑμῶν παῖδας ἔχοντες τοὺς συμφιλονεικοῦν - 
6 ," ᾿ ἃ ἡ, Ῥὼ ᾿, ἃ ἃ 

τας. ὁ μὲν Πέρσας καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς κατὰ τὴν 
" ᾿ ἅ ΝΆ ἽΠ 

Ασίαν, σὺ δὲ Μακεδόνας τε καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλλη-οτν 

νας. καὶ ὥσπερ ἐκεῖνοι τῇ σφαίρα στοχάζονται ἀλλή- 
0 λῶν, ὁ δὲ πληγεὶς ἥττηται, καὶ σὺ νῦν «Ζαρείου στο- 

χάξει καὶ σοῦ ἐκεῖνος, καὶ τυχὸν ἂν πλήξαις τε καὶ 
ἐκβάλοις αὐτόν" ἐπισκοπώτερος γὰρ εἶναί μοι δοκεῖς. 

ΟΕΑΤΙΟ [ΨΓ. ἀ}:: 

, 3 ᾿ »ἭἝ»"» ἔπειτα οἱ μετ΄ ἐκείνου πρότερον ὄντες μετὰ σοῦ ἔσον- 
6 , ν “ 

ται καὶ ὑποκύψουσι, καὶ σὺ ὀνομασϑήσει βασιλεὺς 
ξ ’ Ὰ Φ' ᾽ "Ἕ “ 3 - »"» 

ἁπάντων. ὃ οὖν ᾿4λέξανδρος πάλιν ἐλυπεῖτο καὶ ἤχ- 
, Ἁ “-“ Ἁ ᾿ “ 

ϑετο. οὐδὲ γὰρ ξὴῆν ἐβούλετο, εἰ μὴ βασιλεὺς εἴη τῆς 
Εὐρώπης καὶ τῆς “σίας καὶ Διβύης καὶ εἴ πού τίς ἐστι 
νῆσος ἐν τῷ ᾿ΘὩκεανῷ κειμένη. ἐπεπόνϑει γὰρ τοὐναν- 

᾿ » ͵ .) Ι "Ν᾿ ; ᾿ ’ 
τίον ἡ φησιν Ὅμηρος τὸν 4χιλλεα νεκρὸν πεπονϑε- 

ναι. ἐκεῖνος μὲν γὰρ ἔλεγεν ὅτι ξῶν βούλοιτο ϑητεύειν 
᾽ ν» , ᾽ ᾿ " ᾿ : 
ἀνδρὶ παρ ἀκλήρῳ. ᾧ μὴ βίοτος πολὺς εἴη, 
Ἵ -» ᾿ 9 “ 

ἢ πᾶσιν νεκύεσσι καταφϑιμένοισιν ἀνάσσειν" 
9 "" ᾿ » Ἷ ὃ δὲ ᾿4λέξανδρος δοκεῖ μοι ἐλέσϑαι ἂν καὶ τοῦ τρί- 

» - κ᾿} » 

του μέρους τῶν νεχρῶν ἄρχειν ἀποϑανὼν ἢ ζῆν 
᾿ ,,. 

τὸν ἅπαντα χρόνον ϑεὸς γενόμενος μόνον, εἰ μὴ 
βασιλεὺς γένοιτο τῶν ἄλλων ϑεῶν. μόνου δ᾽ ἴσως 

3 Ἢ ἢ . » ἢ “ , » 
οὐκ ἂν ὑπερεῖδε τοῦ Διὸς. οτι βασιλέα καλοῦσιν 

 " ο»᾿"» ."Ἂ  "» ἢ  ν ΜΙ 

αὑτὸν οὗ ἀνϑρωποι᾿ οϑὲν καὶ ἐκόλαξεν αὑτὸν ὁ Ζ1|ιο- 
’ Ἶ 5 5 

γένης πάντα τρόπον. ἔφη οὖν, Ὁ, Διόγενες. σὺ μέν 
.. . Ι “- Υ μοι παίζειν δοκεῖς" ἐγὼ δὲ ἂν ΖΙαρεῖον ἕλω καὶ ἔτι 

Ἁ ν᾿ " ’ ν᾿ ᾿ “ “ 

τον Ινδῶν βασιλέα, οὐδὲν μὲ κωλύει τῶν πώποτε 
"} , 4 βασιλέων μέγιστον εἶναι. τέ γὰρ ἐμοὶ λοιπὸν ἐστι : 

κρατήσαντι Βαβυλῶνος καὶ Σούσων καὶ Ἐκβατάνων 
-" -“ ς ᾿ “» Ἅ ν 

καὶ τῶν ἐν Ἰνδοῖς πραγμάτων; καὶ ὃς ὁρῶν αὐτὸν 
Γι -“ - -“» νΎν»5΄᾿»ὉἘὉ 

φλεγόμενον ὑπὸ τῆς φιλοτιμίας κἀκεῖ τῇ ψυχῇ ὅλον 
Ὁ Ὁ 

τεταμένον καὶ φερόμενον, ὥσπερ αἷ γέρανοι. οποι 
, ξ , “ 3 ἂν ὁρμήσωσιν, ἀποτείνασαι ἑαυτὰς πέτονται, ᾿᾽411λλ 

2 οἱ [μὰ “" ’ 3 ἃ 5 οἱ - " 

οὐδὲν ἕξεις, ἔφη, πλέον οὔδενος οὐδὲ τῷ οντι 
“ 3 3 τ “, ἤ ὔ 3 Ἁ Ἢ 

βασιλεύσεις ἀφ᾽ ἧς ἔχεις ταύτης διανοίας. οὐδὲ ἂν 
ἤ »" - “ 

98 ὑπεραλλόμενος τὸ ἐν Βαβυλῶνι τεῖχος οὕτως ἕλῃς, 
ἢ ͵ , ᾿ 

τὴν πόλιν, ἀλλὰ μὴ διορύττων ἔξωϑεν καὶ ὑπο: 
Ψ .) ᾿ » Ἁ ἣ 

ρύττων, οὐδ᾽ ἂν Κῦρον μιμησάμενος κατὰ τὸν 
ποταμὸν εἰσρυῇς, ὥσπερ ὕδρος, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ 
» , ᾿Ὶ ἣ " ἤ "ω Ἵ Ρ 

ἐν Σούσοις καὶ τὸ ἐν Βάκτροις, οὐδ᾽ ἂν ἑτέραν 
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προσλάβῃς μείξω τῆς ᾿Δ4σίας ἤπειρον, τὸν Ὠκεανὸν 
διανηξάμενος. Καὶ τίς, εἶπεν, 

ται πολέμιος. ἐὰν ἕλω τούτους οὖς εἶπον ; Ὁ πάντων, 
ἔφη. δυσμαχώτατος, οὐ περσίξων., οὐ λυδίξων τῇ 

5" φωνῇ. καϑάπερ οἶμαι “Ιαρεῖος, ἀλλὰ μακεδονίξων τε 
καὶ ἑλληνίξων. καὶ ὃς ἐταράχϑη τε καὶ ἠγωνίασε μή 

τινα ἐπίσταιτο ἐν Μακεδονίᾳ ἢ ἐν τῇ Ἑλλάδι παρα- 

σκευαξόμενον ὡς πολεμήσοντα. καὶ ἤρετο; Τίς οὗτός 

ἐστιν ἐμὸς πολέμιος ἐν τῇ Ἑλλάδι ἢ Μακεδονίᾳ; 
10 Σύ, ἔφη. ἀγνοεῖς, πάντων μάλιστα γιγνώσκειν οἰό- 

μενος; Ἔπειτα, ἔφη. οὐκ ἐρεῖς αὐτόν, ἀλλὰ κρύ- 
ψεις; Πάλαι γάρ, εἶπε, λέγω, σὺ δὲ οὐκ ἀκούεις, 
ὅτε σὺ σαυτῷ μάλιστα ἔχϑιστος εἶ καὶ πολεμιώτατος, 

καὶ οὗτος, ἔφη. ἐστὶν 

οὐδεὶς γὰρ 

τῶν ἀφρόνων καὶ πονηρῶν ἐπίσταται ἑαυτόν. οὐ γὰρ 
ἂν τοῦτο πρῶτον προσέταττεν ὁ ᾿4πόλλων ὡς χαλε- 

ἢ οὐ τὴν ἀφρο- 

μέχρι ἂν ἧς κακὸς καὶ ἀνόητος. 

15 ἁνήρ. ὃν σὺ ἀγνοεῖς, ὡς οὐδένα ἄλλον. 

Ρ “ 

πώτατον ἑκάστῳ. γνῶναι ἑαυτόν. 
; Ις ω , ῇ » ’ 

σύνην ἡγεῖ μεγίστην καὶ τελεωτάτην πασῶν νόσον 
, , - Μ ω Ὰ "» ᾿ ᾿ ν 

20 καὶ βλάβην τοῖς ἔχουσι καὶ τὸν ἄφρονα ἄνδρα αὑτὸν 
φ “--ὌὀὋ" " Ὗ ᾽ ᾿ " Γ " ἤ 

αὐτῷ βλαβερώτατον; ἡ οὐ τὸν βλαβερώτατον ἕκα- 
, 

στῳ καὶ πλείστων κακῶν αἴτιον. τοῦτον ἔχϑιστον καὶ 
Ἁ - 

πρὸς ταῦτα 
ἤ , " “ ψ' 

πολεμιώτατον ἐχείνῳ ομολογεῖς εἶναι; 
, »" ἤ 3 ᾿ 

χαλέπαινε καὶ πηδα, ἔφη. καὶ μιαρώτατον ἀνθρώ- 
Ὃ ᾽" .» 

αἀπαντας. ἐὰν δὲ 
Ἀ ἢ " Ἢ 

5. πῶν ἐμὲ νόμιξε καὶ λοιδόρει πρὸς 
». " » ἊΝ " ᾿ ἢ 6 9 ἤ 

σοι δόξῃ, τῷ δορατέῳ διαπερόνησον᾽" ὡς ἀκούσει 

. Απίθ καὶ πρνὶ δαδαπί: ἢ σὺ τοὺς ἀλεκτρυόνας οὐ καλεῖς 
ν οἱ ἂν ὦσιν ἐξ ἀνομοίων; ἢ. οὐ μείζων σοι δοκεὶ 
διαφορὰ ϑεοῦ πρὸς γυναῖκα ϑνητὴν ἡ γενναίου ἀλεκτρυό- 
νος: εἰ οὖν γέγονας οὕτως καϑάπερ φασί, καὶ σὺ νόϑος ἂν 
εἴης, ὥσπερ ἀλεκτρυών, τυχὸν δὲ καὶ μαχιμώτατος ἔση 
τῶν ἄλλων διὰ ταύτην τὴν νοϑείαν. Ουδο ν". 149 Ε. ροβὲ 
ὑποβολιμαῖος ἂν εἴης Ῥοποπᾶδ τογοπί. 

ἔτι μοι καταλείπε- 65Ν κ᾿ 

ον οὐδενὸς ἄλλου ἂν μάϑοις. 

1018 

ΟΒΑΤΙΟ τ. δ 

᾿ , 3 ᾿ ᾽ » 9 » ἣ ᾽ 
παρὰ μόνου ἀνϑρωπῶν ἕμου τἀληϑή. καὶ παρ 

πάντες γάρ εἰσι χεί- 
β - 3 ᾿ - " κα ρους ἐμοῦ καὶ ἀνελευϑερώτεροι. ταῦτα δὲ ἔλεγεν 

35 Ὁ , 

ὃ Διογένης, παρ᾽ οὐδὲν μὲν ἡγούμενος. εἰ καί τι 
ὔ Ἀ -»Ὕ Ἁ Ἂν 23 Ὡὦἦἱ ΡΙ 

πείσεται. πλὴν σαφῶς γε εἰδὼς οτι οὐδὲν ἔσοιτο. 
, ᾿ 3 ΩΣ » - 

ἠπίστατο γὰρ τὸν ᾿4λέξανδρον δοῦλον ὄντα τῆς δό- 
" “ ’ ᾿ , ξης καὶ οὐδέποτ᾽ ἂν ἁμαρτόντα περὶ ἐκείνην. ἔφη 

οὖν αὐτὸν μηδὲ τὸ σημεῖον τὸ βασιλικὸν ἔχειν. καὶ 
ς " » “,᾿ , ὁ ᾿4λέξανδρος ϑαυμάσας, Οὐκ ἄρτι ἔλεγες. ἔφη. 
ὅτε οὐδὲν δεῖ σημείων τῷ βασιλεῖ; Ναὶ μὰ 40, 
εἶπε, τῶν γε ἔξωϑεν, οἷον τιάρας καὶ πορφύρας" 

.» » “ 

τούτων γὰρ οὐδέν ἐστιν ὄφελος τὸ δὲ ἐκ τῆς φύσεως 
αὐτῷ δεῖ προσεῖναι πάντων μάλιστα. Καὶ τί τοῦτό 
ἐστιν, ἔφη ὃ ᾿Αλέξανδρος τ᾽ Ὁ καὶ τῶν μελιττῶν. ἤ 
δ᾽ Ἂΐ τῷ βασιλεῖ πρόσεστιν. ἢ οὐκ ἀκήκοας ὅτι ἐστὶ 
βασιλεὺς ἐν ταῖς μελίτταις φύσει γιγνόμενος. οὐκ 

δ ᾿ω " 285 
ἐκ γένους τοῦτο ἔχων, ὥσπερ ὑμεῖς, ἅτε ἀφ Ἡρα- 
κλέους ὄντες: Τί οὖν τοῦτό ἐστιν, εἶπεν ὁ ̓ 4λέξαν- 

δρος, τὸ σημεῖον; Οὐκ ἀκήκοας. εἶπε, τῶν γεωρ- 
- Ὁ ’ , ς ᾿» ’ γῶν οτι μόνη ἐκείνη ἡ μέλιττα ἄνευ κέντρου ἐστίν, 

" 3 ολ ᾽ν ᾿ δ ν 3 , 2 
ὡς οὐδὲν αὐτῇ δέον οπλου πρὸς οὐδένα; οὐδεμέα 

Ἵ »" »-" " "»" 

γὰρ αὐτῇ τῶν ἄλλων μελιττῶν ἀμφισβητήσει περὶ 
τῆς βασιλείας οὐδὲ μαχήσεται τοῦτο ἐχούσῃ. σὺ δέ 

μοι δοκεῖς οὐ μόνον περιπατεῖν. ἀλλὰ καὶ καϑεύδειν 
-“ μ““ ᾿ ᾿ Ψ ἐν τοῖς ὁπλοις. Οὐκ οἶσϑα, ἔφη. ὅτι φοβουμένου 

2 ᾿ 3 ν “ ἤ Ἀ υ 
ἐστὶν ἀνθρώπου ὁπλα ἔχειν; φοβούμενος δὲ οὐδὲ- 

3 "“" ᾿ - 

ποτ᾿ ἂν οὐδεὶς γένοιτο βασιλεύς, οὐ μᾶλλον ἡ δοῦλος. 
᾽ ἤ ν Ε ᾿ , 9 " ῃ -“Ψ Ἁ ᾿Ὶ »-» 

ἀκούσας δὲ ὁ “4λέξανδρος ὀλίγου ἐκ τῆς χειρὸς ἀφῆκε 
Ἁ -»" “, “ 

τὸ δοράτιον. ταῦτα δὲ ἔλεγεν ὁ Διογένης, προτρέ- 
᾽ ,. , ἂΨ ’ πῶν αὑτὸν εὐεργεσίᾳ πιστεύειν καὶ τῷ δίκαιον παρ- 

, ξ:Ἕ ἡ 3 Ἁ Ι. ᾿ἣ»,Ν ᾿" , Ν λῚ 
ἔχειν αὑτὸν. ἄλλα μὴ τοῖς ὁπλοις. Σὺυ δὲ, ἔφη: καὶ 

Ἁ ἃ “" »"Σ" - Ἁ 

τὸν ϑυμὸν ἐν τῇ ψυχῇ φορεῖς ἠκονημένον, χαλεπὸν 
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Ὅν Ἷ ’ 3 ῳ ᾿ » ἣ 

οὕτω καὶ βέαιον κέντρον. οὐκ ἀπορρίψας ταῦτα ἃ 
- Ν ᾿ , -Ὁ᾽ ξ -» 

νῦν ἔχεις, ἐξωμέδα λαβὼν λατρεύσεις τοῖς αὑτοῦ 
ἢ 3 Ἁ ἢ ἤ " 

κρείττοσιν, ἀλλὰ περιελεύσει διάδημα ἔχων κατα- 

γέλαστος; μικρῷ δὲ ὕστερον ἴσως λόφον φύσεις 
καὶ τιάραν, ὥσπερ οἱ ἀλεκτρυόνες; οὐκ ἐννενόηκας 

᾿ - ᾿ » " τι » ᾽ 
τὴν τῶν Σακαίων ἑορτὴν, ἣν Πέρσαι ἄγουσιν. οἱ 

-" ὍΝ Π ν. ᾽ 3 

νῦν ὥρμηκας στρατεύεσθαι; καὶ ὃς εὐθὺς ἠρῶτα, 
Ποίαν τινά; ἐβούλετο γὰρ πάντα εἰδέναι τὰ τῶν 1628 
Περσῶν πράγματα. ΔΜαβόντες, ἔφη. τῶν δεσμωτῶν 

᾿ “« ᾿ Ἁ 

ἕνα τῶν ἐπὶ ϑανάτῳ καϑίξζουσιν εἰς τὸν ϑρόνον τόνον 
Ἁ » , ᾽ » Ἁ 

βασιλέως. καὶ τὴν ἐσθῆτα διδόασιν αὐτῷ τὴν βα- 
σιλικήν, καὶ προστάττειν ἐῶσι καὶ πίνειν καὶ τρυ- 

νομα -"Ἥ »" ,Ν»" ν , φᾶν καὶ ταῖς παλλακαῖς χρῆσϑαι τὰς ἡμέρας ἐκείνας 
» , ,.  ᾿ ἡ 3 οὖ " » , ὥω 

ταῖς βασιλέως. καὶ οὐδεὶς οὐδὲν αὑτὸν κωλύει ποιεῖν 
τ , ᾿ » 

ὧν βούλεται. μετὰ δὲ ταῦτα ἀποδύσαντες καὶ μαστι- 
, ᾿ ΕἸ 6 "" » ι 

γώσαντες ἐκρέμασαν. τίνος οὖν ἡγεῖ τοῦτο εἶναι 
σύμβολο ὶ διὰ τί γίγνεσϑ χ τοῖς Πέρσαις; μ ν καὶ διὰ τί γίγνεσϑαι παρὰ τοῖς Πέρσαις; 

3 μ“ , 3 ᾽ ἡ -" 

οὐχ οτι πολλάκις ἀνόητοι ἄνϑρωποι καὶ πονηροὶ τῆς 
ἐξουσίας ταύτης καὶ τοῦ ὀνόματος τυγχάνουσιν, ἔπει- 

᾿ » καὶ , , ᾿ 
τα χρόνον τινὰ υβρίσαντες αἴσχιστα καὶ τάχιστα 
᾽ ἤῇ 3 "» ᾿] » Ἁ Ξ᾿ 

ἀπόλλυνται; οὐκοῦν τότε, ἐπειδὰν ἀφῶσι τὸν ἂν- 
- Ὕ -» Ἷ 3 ,) 

ϑρῶπον ἐκ τῶν δεσμῶν. εἰκός ἐστι τὸν μὲν ἀνόητον 
» » ’ , ᾿ 

καὶ ἄπειρον τοῦ πράγματος χαίρειν καὶ μακαρίξειν 
᾿ “ , 50. ἢ 

ἑαυτὸν ἐπὶ τοῖς γιγνομένοις. τὸν δὲ εἰδότα ὀδύρεσϑαι 
Ἁ » ἢ ωὩ Ἁ ΠῚ 

καὶ μὴ ἐθέλειν ἑκόντα συνακολουϑεῖν. ἀλλὰ μᾶλλον, 
Ὁ ᾿ " ᾿ ,.} ἤ 

ὥσπερ εἶχε, μένειν ἐν ταῖς πέδαις. μὴ οὖν πρότε- 
ψ ᾿ ᾿ , » 

ρον. ὦ μάταιε, βασιλεύειν ἐπιχείρει πρὶν φρονῆσαι. 
"Ν . , ψ ἢ 

τέως δέ, ἔφη, κρεῖττον μηδὲν προστάττειν, ἀλλὰ 
“  Ἂ - Μ [ μόνον αὕὗτον ξῆν διφϑέραν ἔχοντα. σὺ δέ, ἔφη. κε- 

, . ᾽ ς 
80 λεύεις ἐμὲ διφϑέραν λαβεῖν τὸν ἀφ᾽ Ἡρακλέους γε- 

, Ἀ τι .Ὶ , ἢ , δ "ἡ ἤ 

γονοτα καὶ τῶν Ελλήνων ἡγεμόνα καὶ Μακεδονῶν 
᾿ ’ ς Ὁ ξ , , 

βασιλέα; Πανυ γε. εἶπεν, ὥσπερ ὁ πρόγονος σου. 

ΟΕΑΤΙΟ ΤΥ. "}}}} 

Ποῖος, ἔφη, πρόγονος; ᾿Αρχέλαος. ἢ οὐκ αἰπόλος ἦν 

᾿Δρχέλαος οὐδὲ ἦλϑεν εἰς Μακεδονίαν αἶγας ἐλαύ- 
νῶν; πότερον οὖν αὐτὸν ἐν πορφύρα μᾶλλον ἢ ἐν 
διφϑέρᾳ οἴει τοῦτο ποιεῖν; καὶ ὁ ̓ Δ4λέξανδρος ἀνείϑη 
τε καὶ ἐγέλασε καὶ ἔφη, Τὰ περὶ τὸν χρησμόν, ὦ 

Διόγενες, λέγεις. ὃ δὲ στρυφνῷ τῷ προσώπῳ, Ποῖον, 

εἶπε, χρησμόν; οὐκ οἷδα ἔγωγε. πλὴν ὅτι αἰπόλος ἦν 
᾿Αρχέλαος. ἀλλ᾽ ἂν ἀπαλλαγῇς τοῦ τύφου καὶ τῶν 
νῦν πραγμάτων, ἔσει βασιλεύς, οὐ λόγῳ τυχόν, ἀλλ᾽ 
ἔργῳ καὶ κρατήσεις οὐ μόνον τῶν ἀνδρῶν ἁπάντων, 
ἀλλὰ καὶ τῶν γυναικῶν, ὥσπερ ὁ Ἡρακλῆς, ὃν σου 
φὴς πρόγονον εἶναι. καὶ ὃς, Ποίων, ἔφη. γυναικῶν ; 

ἢ δῆλον ἔφη ὅτι τῶν ᾿Δμαξόνων λέγεις; ᾽4λλ᾽ ἐκεί- 
 ΨΝ Ψ 3 3 - ἤ 

ππνῶν, ἡ δ᾽ ὅς, οὐδὲν ἣν κρατῆσαι χαλεπόν ἑτέρου 
Ἃ 

δέ τινος γένους, δεινοῦ καὶ ἀγρίου παντελῶς. ἢ οὐκ 

ἀκήκοας τὸν Διβυκὸν μῦϑον; καὶ ὃς οὐκ ἔφη ἀκη- 
κοέναι. διηγεῖτο δὴ μετὰ ταῦτα προϑύμως καὶ ἡδέως, 
βουλόμενος αὐτὸν παραμυϑήσασϑαι,. καϑάπερ αἱ τίτ- 

; 2 "-“" ἢ ϑαι τὰ παιδία, ἐπειδὰν αὐτοῖς πληγὰς ἐμβάλωσι, 

παραμυϑούμεναι καὶ χαριξόμεναι μῦϑον αὐτοῖς ὕστε- 
ρον διηγήσαντο. Εὖ δὲ ἴσϑι, ἔφη, ὅτι οὐ πρότερον 
ἔσει βασιλεύς, πρὶν ἂν ἱλάσῃ τὸν σαυτοῦ δαίμονα 
καὶ ϑεραπεύσας ὡς δεῖ ἀποδείξῃς ἀρχικόν τε καὶ 

ἐλευϑέριον καὶ βασιλικόν, ἀλλὰ μή. ὡς νῦν ἔχεις, 
δοῦλον καὶ ἀνελεύϑερον καὶ πονηρόν. ἐνταῦϑα δὴ ὁ 
᾿Δλέξανδρος ἐκπεπληγμένος τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἀν- 
δρεῖον καὶ τὸ ἀδεές, νομίσας πλέον τι τῶν ἄλλων 
ἐπίστασϑαι αὐτόν, παντοδαπὸς ἦν ἱκετεύων μὴ φϑο- 
νῆσαι μηδένα τρόπον, ἀλλὰ φράσαι τίς ἔστιν ὁ δαί- 
μὼν αὐτοῦ καὶ πῶς χρὴ ἱλάσασϑαι αὐτόν. ἤλπιξε 

γὰρ ὄνομά τι ἀκούσεσϑαι δαίμονος καὶ ϑυσίας τινὰς 
ἢ καϑαρμούς, οὗς δεῖ ἐπιτελέσαι. κατιδὼν οὖν αὐτὸν 
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ὃ Διογένης τεθορυβημένον καὶ σφόδρα τῇ ψυχῇ 
μετέωρον. προσέπαιξε καὶ περιεῖλκεν., εἴ πως δύ- 
ναίτο κινηϑεὶς ἀπὸ τοῦ τύφου καὶ τῆς δόξης μικρόν 
τι ἀνανῆψαι. καὶ γὰρ δὴ ἠσϑάνετο αὐτὸν νῦν μὲν 

5 ἡδόμενον, νῦν δὲ λυπούμενον ἐν τῷ αὐτῷ καὶ τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ ἄκριτον οὖσαν, ὥσπερ τὸν ἀέρα ἐν 
ταῖς τροπαῖς. ὅταν ἐκ τοῦ αὐτοῦ νέφους ὕῃ τε καὶ 

λάμπῃ ὁ ἥλιος. συνέει δὲ ὅτι καὶ τοῦ τρόπου κατε- 
φρόνει. ἐν ᾧ διελέγετο πρὸς αὐτόν, ἅτε οὐδέποτε 
ἀκηκοὼς δεινοῦ λέγειν ἀνδρός, ἀλλὰ τοὺς τῶν σοφι- 

στῶν ϑαυμάξων λόγους, ὡς ὑψηλούς τε καὶ μεγαλο- 

πρεπεῖς. βουλόμενος οὖν χαρίσασϑαι αὐτῷ. ἅμα τε 

ἐπιδεῖξαι ὅτι οὐκ ἀδύνατός ἐστιν ὥσπερ ἵππον εὐμα- 
ϑὴ καὶ πειϑόμενον, ὅταν αὐτῷ δοκῇ. τὸν λόγον 
ἐπᾶραι. λέγει πρὸς αὐτὸν οὕτω περὶ δαιμόνων. ὅτι 

οὐκ εἰσὶν ἔξωϑεν τῶν ἀνθρώπων οἷ πονηροὶ καὶ ἀγα- 
ϑοὶ δαίμονες. οἵ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς εὐτυχίας φέ- 
ροντες αὐτοῖς, ὁ δὲ ἴδιος ἑκάστου νοῦς. οὗτός ἐστι 

δαίμων τοῦ ἔχοντος ἀνδρός, ἀγαϑὸς μὲν ὃ τοῦ φρονί- 
9 μου καὶ ἀγαϑοῦ δαίμων, πονηρὸς δὲ ὁ τοῦ πονηροῦ. 

ὡσαύτως δὲ ἐλεύϑερος μὲν ὁ τοῦ ἐλευϑέρου. δοῦλος 

δὲ ὁ τοῦ δούλου, καὶ βασιλικὸς μὲν ὁ τοῦ βασιλικοῦ 
καὶ μεγαλόφρονος. ταπεινὸς δὲ ὁ τοῦ ταπεινοῦ καὶ 

ἀγεννοῦς. ἵνα δέ, ἔφη, μὴ καϑ'᾽ ἕν ἕκαστον ἐπιὼν 

,» πολύ τι πλῆϑος ἐπάγωμαι λόγων. ἐρῶ τοὺς κοινοτά- 
τους καὶ φανερωτάτους δαίμονας, ὑφ᾽ ὧν ἅπαντες, 
ὡς εἰπεῖν. ἐλαύνονται τύραννοι καὶ ἰδιῶται καὶ 

πλούσιοι καὶ πένητες καὶ ὅλα ἔϑνη καὶ πόλεις. ἐν- 
» . ἤ , ᾽ ἤ , “ 

ταῦϑα δὴ πάντα ἀνεὶς χάλων μάλα ὑψηλῶς καὶ 
ΟῚ 3 » Ἁ βω» ᾿ ᾿ 

ἀδεῶς τὸν ἑξῆς διεπέραινε λόγον. πολλαὶ μέν, ὦ 

παῖ Φιλίππου. περὶ πάντα κακίαι τε καὶ διαφϑο- 
᾿ ΝΝ ᾽ ἢ ᾿ » ἣ 

ραὶ τῶν αϑλίων ἀνθρώπων. καὶ τοσαῦται σχεδὸν 
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ΟΕΑΤΙΟ ΙΥ. γ79 

Ὁ 3 . - νἭν ᾿ δ ι 
ὁσας οὐ δυνατὸν διελθεῖν. τῷ Ὁντι γὰρ κατὰ τὸν 

᾿. 

ποιητὴν 
3 “ 3 Ἁ Ἁ θ΄ ς “-“ 7) 

οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινον οὃ εἰπεῖν ἔπος 
Ἂ 3 οὶ ᾿. ἤ 

οὐδὲ πάϑος οὐδὲ συμφορὰ ϑεήλατος. 
᾿ Ἃ “, Ν 3 , , 

ἧς οὐκ ἂν ἄραιτ᾽ ἄχϑος ἀνθρώπου φύσις. 
" ἿΝ ) ἕξ Ὕ , ᾽ 

τριῶν δὲ ἐπικρατούντων. ὡς ἔπος εἰπεῖν. βίων. εἰς 
ἰδ “ Ι] , ΠῚ ὔ Ἁ ἤ) 3 ,. 

οὺς μάλιστα ἐμπίπτουσιν οἱ πολλοί. μὰ 414 οὐ μετα 
- ἤ 3 ᾽ Ἀ 

λογισμοῦ σκεψάμενοι καὶ δοκιμάσαντες, ἁλογῳῷ δὲ 
" ἢ Υ , 

ὁρμῇ καὶ τύχῃ προσενεχϑέντες. τοσούτους φατέον 
3 Ι Ἂ ’ 4 Υ 

εἶναι καὶ δαίμονας. οἷς συνέπονται καὶ λατρευουσιν 
3 ᾽. ν "» Ἱ ἤ 

ὁ πολὺς καὶ ἀμαϑὴς ὁμιλος, ἄλλος ἄλλῷ, καϑάπερ 
ἤ » ", , ἢ 

ἡγεμόνι πονηρῶ καὶ μαινομένῳ. πονηρὸς καὶ ἀσελ- 
Ὶ ’ Ν Ἂ ͵ ' " Ἷ μἹ ἃ 

γὴς ϑίασος. ἔστι δὲ τούτων ὧν ἔφην βίων ὁ μὲν 
Ν Ἁ Ἁ “" “ 

ἡδυπαϑὴς καὶ τρυφερὸς περὶ τὰς τοῦ σώματος ἠδο- 
, Ν Ὠ ἤ ς Ἁ 

νάς. ὃ δ᾽ αὖ φιλοχρήματος καὶ φιλόπλουτος. ὁ δὲ 
, “ ΩΝ 

τρίτος ἀμφοτέρων ἐπιφανέστερός τε καὶ μᾶλλον τε- 
’ ν Ἵ Ά , 3 ᾿ 

ταραγμένος. ὁ φιλότιμος καὶ φιλόδοξος, ἐκδηλοτέ- 
ἊΝ “ ᾿. ᾿. 

ραν καὶ σφοδροτέραν ἐπιδεικνύμενος τὴν ταραχὴν 
᾿ " Α “Ἢ ἡ » Γ 

καὶ τὴν μανίαν. ἐξαπατῶν αὑτὸν. ὡς καλοῦ δὴ τινος 
ἐραστήν. φέρε οὖν καϑάπερ οἵ κομψοὶ τῶν δημιουρ- 

- " ἃ ν᾿ "Ὁ 

γῶν ἐπὶ πάντα ἔμβραχυ φέρουσι τὴν αὐτῶν ἐπίνοιαν 
3 ἤ Ἁ " “- 3 

τον χαὶ τέχνην, οὐ μόνον τὰς τῶν ϑεῶν ἀπομιμούμενοι 
Ἷ, " 9 ἃ Ἀ -»"ἽΝὝ ᾿, 

φύσεις ἀνθρωπίνοις εἴδεσιν, ἀλλὰ καὶ τῶν αἀλλων 
Ἵ ἤ “ 9 “ 

ἕκαστον, ποταμούς τε ἐνίοτε γράφοντες ἀνδράσιν 
ἤ “᾿ » Υ ὴ 1615 ὁμοίους καὶ κρήνας ἔν τισι γυναικείοις εἴδεσι, νήσους 

τε καὶ πόλεις καὶ τἄλλα μικροῦ δεῖν σύμπαντα" ὁποῖον 
καὶ Ὅμηρος ἐτόλμησεν ἐπιδεῖξαι Σκάμανδρον φϑεγ- 

γόμενον ὑπὸ τῇ δίνῃ. κἀκεῖνοι φωνὰς μὲν οὐκ ἔχουσι 

προσϑεῖναι τοῖς εἰδώλοις. εἴδη δὲ οἰκεῖα καὶ σημεῖα 

ἀπὸ τῆς φύσεως, οἷον τοὺς ποταμοὺς κατακειμέ- 

νους γυμνοὺς τὸ πλέον. γένειον πολὺ καϑεικότας, 

μυρίκην ἢ κάλαμον ἐστεφανωμένους. οὐκοῦν καὶ 
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ἡμεῖς μὴ χείρους μηδὲ φαυλότεροι περὶ τοὺς λόγους 
φανῶμεν ἤπερ ἐκεῖνοι περὶ τὰς αὑτῶν τέχνας, τῷ 
πλάττειν καὶ ἀφομοιοῦν τοὺς τρόπους τοῦ τριπλοῦ 
δαίμονος τῶν τριῶν βίων. τὴν ἐναντίαν ἕξιν καὶ ἀν- 

; τίστροφον ἐπιδεικνύμενοι τῆς τῶν λεγομένων φυ- 
σιογνωμόνων ἐμπειρίας καὶ μαντικῆς. οἵ μὲν γὰρ ἀπὸ 
τῆς μορφῆς καὶ τοῦ εἴδους τὸ ἦϑος γιγνώσκουσι καὶ 

ἀπαγγέλλουσιν, ἡμεῖς δὲ ἀπὸ τῶν ἠἡϑῶν καὶ τῶν ἔρ- 
γῶν χαρακτῆρα καὶ μορφὴν ἀξίαν ἐκείνων σπάσωμεν, 

εἰ ἄρα μᾶλλον ἅψασϑαι δυνησόμεϑα τῶν πολλῶν 1088 
3 ᾽ ἃ , 3 ν ὦ ἃ - ᾿ 

καὶ φαυλοτέρων, πρὸς τὸ ἀποδεῖξαι τὴν τῶν βίων 
, 3.ὦ ᾿ " ᾿ ᾿ 

ἀτοπίαν. οὐδὲν γὰρ ἄσχημον οὐδὲ νεμεσητὸν καὶ 

ποιηταῖς παραβαλλομένους καὶ χειροτέχναις καὶ κα- 
6 -" Ν  φ, ’ , 

ϑαρταῖς ορᾶσϑαι, εἰ δέοι σπεύδειν, πανταχόϑεν εἶκο- 
᾽ " » ; 

δ νας καὶ παραδείγματα πορίξζοντας. ἂν πὼς ἰσχυσωμεν 
, ᾿ 3 -" 

ἀποτρέψαι κακίας καὶ ἀπάτης καὶ πονηρῶν ἐπιϑυ- 
-- ᾽ » ν ᾽ “ῸΨ ΓΕ 

μιῶν. εἰς ἀρετῆς δὲ φιλέαν προαγαγεῖν καὶ ἔρωτα 
»" 3 ᾿ ". . ᾿ Ἢ " " 

ξωῆς ἀμείνονος" ἡ ὡς εἰώϑασιν ἔνιοι τῶν περὶ τὰς 
" 4 ᾿ἢ - ῇ Ἢ ΄ ΓῚ “" ,ὕ 

τελετὰς καὶ τὰ καϑαρσια,. μὴηνιν Εκατης ἱλασκομενοί 

τε καὶ ἐξάντη φάσκοντες ποιήσειν, ἔπειτα οἶμαι 1698] 
“""»" , ᾿ ᾿ , , “" "" ᾽ 

φάσματα πολλὰ καὶ ποικίλα πρὸ τῶν καϑαρμῶν ἐξη- 
, κά 

γούμενοι καὶ ἐπιδεικνύντες, ἃ φασιν ἐπιπέμπειν χο- 
᾿ ᾿ , ΓΙ . ς Ἢ ᾿ ἤ 

λουμένην τὴν ϑεὸν. εἶεν" ὁ μὲν δὴ φιλοχρήματος 
᾿ » ᾽ ’ “" ’ 

δαίμων χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ γῆς καὶ βοσκηματῶν 
" , , ’ 3 

καὶ συνοικιῶν καὶ πάσης κτήσεως ἐραστῆς. ἀρὰ οὐκ 
Ἥ ἤ. Ἁ ᾽. " ψ ᾽ 

αν σκυϑρωπὸος τε καὶ συννεφὴς ἰδεῖν ἐν σχηματι τα- 
-ῳ ἅ , -Ὃ Γ , Ἢ ἃ Ὺ -. Ἁ 

πεινῷ καὶ ἀγεννεῖ πλάττοιτο ὑπὸ δημιουργοῦ μήτ 
φαύλου τὴν τέχνην ; αὐχμηρὸς καὶ ῥυπῶν. οὔτε παῖ- 
δας ἢ γονέας οὔτε πατρίδα φιλῶν, ἢ συγγένειαν ἄλλο 
τι νομίξων ἢ τὰ χρήματα, τοὺς δὲ ϑεοὺς πλέον οὐδὲν 
εἷναι λογιξόμενος., ὅτι μὴ πολλοὺς αὐτῷ μηδὲ μεγά- 
λους ϑησαυροὺς παραδεικνύουσιν ἢ ϑανάτους οἰκείων 
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τινῶν καὶ συγγενῶν, ὅπως ἔχοι κληρονομεῖν, τὰς 
δὲ ἑορτὰς ξημίαν ἄλλως ἡγούμενος καὶ ματαίαν δα- 
πάνην,. ἀγέλαστος καὶ ἀμειδίατος. ὑφορώμενος ἅπαν- 
τας καὶ βλαβεροὺς ἡγούμενος καὶ ἀπιστῶν πᾶσιν, 
ἁρπακτικὸν βλέπων, ἀεὶ κινῶν τοὺς δακτύλους. ἤτοι 
τὴν αὑτοῦ λογιξόμενος οὐσίαν ἢ τῶν ἄλλων τινός, 

τίλλα δὲ ἀναίσϑητος καὶ ἀμαϑής, παιδείας καὶ γραμ- 

μάτων καταγελῶν, πλὴν ὅσον περὶ λογισμοὺς καὶ 
συμβόλαια, τυφλοῦ δικαίως καὶ λεγομένου καὶ γρα- 

φομένου τοῦ πλούτου τυφλότερος. ἐραστής, περὶ 
πάντα λυττῶν χτήματα καὶ οὐδὲν ἀπόβλητον ἡγού- 

9 Νὴ ἃ -» , 

μένος; οὐχ ὥσπερ τὴν μαγνῆτιν λίϑον ἕλκειν φασὶ 
Ἀ ᾿ Ἢ » , ἡ "ὃ , γλλ Ἁ ᾿ λ Ἁ " Ἁ ἤ 

πρὸς αὐτὴν τὸν σίδηρον, ἀλλὰ καὶ χαλκὸν καὶ μό- 
λυβδὸν προσαγόμενος. κἂν ψά ἢ λέϑον διδῷ τις ἱυβδὸν προσαγόμενος. καν ψάμμον ἡ λέϑον διδῷ τις, 

» Ἁ ἤ ν᾿ ᾿ “ -» Ἁ 

πανταχῇ καὶ περὶ πανταὰ σχεδὸν τι τὸ ἔχειν τοῦ μὴ 
1) Ἢ » Ἵ “ 

ἔχειν λυσιτελέστερον τε καὶ ἄμεινον ἡγούμενος. μά- 
' . ἃ Ὰ ἂωὙ . , Τὼ μᾳ " λιστα δὲ περὶ την τοῦ ἀργυρίου κτῆσιν ἔμφρων καὶ 

’ Ὧν . ἤ ᾽ ἤ 

συντεταμένος. οτέ δὴ τάχιστα καὶ ἀδαπανῶώτατα 
, Ὶ ς “" 

πρόεισι. σὺν ἡμέρᾳ καὶ νυκτὶ προβαένων καὶ φϑά- 
᾿ν ἃ -»" Υ͂ ἊΝ Ἁ δ 'νΨ νῶν οἶμαι τὰς τῆς σελήνης περιόδους, τὸ δὲ τῆς. 

3 ’ νι μι ; Υ 9 ες 

ἀπεχϑείας καὶ τὸ τοῦ μίσους καὶ βλασφημιῶν οὐδα- 
- ἤ " - » “ 

ἢ λογιξόμενος, ἔτι δὲ τῇ μὲν ἄλλῃ κτήσει καλλω- 
Ι , - ᾿ Ν Ἃλὰ "ἢ ,. 

πισμὸν τινὰ προσεῖναι καὶ διατριβὴν ἡγούμενος. τὸ 
Ὕ ν᾿ ἤ ν Γ ᾿. " 

δὲ ἀργύριον ὡς ἐν βραχυτάτῳ συνειληφέναι τὴν τοῦ 
" ἂν. ἢ » 53 Ν ἤ . 

πλούτου δύναμιν. τοῦτο οὖν διώκει καὶ ξητεῖ παν- : 
ι 3 ο΄  . “ 3 

ταχύόϑεν, οὐδέν τι μεταστρεφόμενος. οὔτ᾽ εἰ μετ 
" "»ν » , ν "κε , ’ ᾿ δ 

αἰσχύνης οὐτ΄ εἰ μετ΄ ἀδικίας γίγνοιτο, πλὴν οσδον 
Ἢ , 6 ἤ - ἊΝ - , 

τὰς κολάσεις υφορῶώμενος, οδοιδοχῶν ἀσφαλέστερος. 
᾽ , Ἁ 3 “ Ἁ " Ἁ 

δειλίᾳ κρατηϑείς, κυνὸς ἀχρήστου ψυχὴν ἔχων. τὰ 
» γ “ , ἊΝ ἣ , Γ. " ““,“Ἂ“᾽.», 

μὲν ἀρπάζοντος. ἐὰν ἐλπίσῃ λησεσϑαι. τοῖς δὲ ἐπ-: 
] ΄  Ν 9 "ἢ ᾿ 3 

τπ|ἢ ἐμβλέποντος καὶ ἄκοντος ἀπεχομένου διὰ τοὺς ἐφε- 
, " " , ᾿᾿ ." Νὰ δ »» Ὶ 
 τμστηχότας φύλακας. ἔστω δὴ οδὲ ὁ δαίμων αἰόσχρος 

“10. 1. υ 
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7 “ ᾿ φΦ Ὁ ὦ Ὑ ᾿ "» 

καὶ ἀπρεπῆς. βραχυς ἰδεῖν, δουλοπρεπὴς. ἀγρυπνος, 

οὐδέποτε μειδιῶν, ἀεί τῳ λοιδορούμενος καὶ μαχό- 

μένος, πορνοβοσκῷ μάλιστα προσεοικὼς τό τὲ σχῆμα 

χαὶ τὸν τρύπον ἀναιδεῖ καὶ γλίσχρῳ. βαπτὸν ἀμπεχο- 

μένῳ τριβώνιον μιᾶς τινος τῶν ἑταιρῶν ὧν ἴσμεν, 

τοὺς αὑτοῦ φίλους τε καὶ ἑταίρους, μᾶλλον δὲ δού- 

λους τε καὶ ὑπηρέτας λωβώμενος καὶ καταισχύνων 

πάντα τρόπον. ἐάν τε ἐν ἰδιώτου σχήματι λάβῃ τι- 

νὰς ἐάν τε ἐν βασιλέως. ἢ οὐ πολλοὺς τῶν καλου- 

μένων βασιλέων ἰδεῖν ἔστι καπήλους καὶ τελώνας 

καὶ πορνοβοσκούς ; ἀλλὰ ΖΔρόμωνα μὲν καὶ Σάραβον, 

ὅτι ἐν ᾿άϑήναις καπηλεύουσι καὶ ὑπὸ ᾿4ϑηναίων 

τοῦτο ἀκούουσι τοὔνομα, δικαίως φαμὲν ἀκούειν, 

Δαρεῖον δὲ τὸν πρότερον, ὅτε ἐν Βαβυλῶνι καὶ 

5 Σούσοις ἐκαπήλευε, καὶ Πέρσαι αὐτὸν ἔτι καὶ νῦν 

καλοῦσι κάπηλον, οὐ δικαίως κεκλῆσϑαι; ἴδιόν γε 

μὴν τούτῳ συμβέβηκε παρὰ τοὺς ἄλλους δαίμονας" 

ἐνίοτε μὲν γὰρ κατέχει καὶ κρατεῖ τῆς ψυχῆς. ἐνίοτε 

ὃὲ ἐκείνοις συνέπεται διὰ τὸ πάσης ἐπιϑυμίας καὶ 

20 σπουδῆς ὑπηρέτην τε καὶ διάκονον ἀπροφάσιστον 

εἷναι τὸν πλοῦτον. ἀλλ᾽ ἐγὼ λέγω νῦν αὐτὸν ἡγού- 
μενον καὶ προεστηκότα τῆς τοῦ δυστυχοῦς ἀνθρώπου 

διανοίας, οὔτε ἐφ᾽ ἡδονήν τινα οὔτε εἰς δόξαν ἀνα- 

φέροντα τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν, οὐδὲ ὡς ἀναλώ- 
σοντα καὶ χρησόμενον συνάγοντα, ἀνέξοδον δὲ καὶ 
ἀχρεῖον φυλάττοντα τὸν πλοῦτον, τῷ ὄντι κατά- 

κλειστον ἔν τισι κρυπτοῖς καὶ ἀφεγγέσι ϑαλάμοις. 
. . δ' κα κ" κ»"»..: " ᾿ , ᾿ " “ὦ 

εἶεν" ὁ δὲ δὴ δευτερὸος ἀνὴρ τε καὶ δαίμων ἐκείνου 1131) 

τοῦ ἀνδρός, ὁ τὰ τῆς ἡδονῆς ἀναφαίνων ὄργια καὶ 
ὃ). τὴν ϑεὸν ταύτην ϑαυμάξων καὶ προτιμῶν, ἀτεχνῶς 

γυναικείαν ϑεόν, ποικίλος καὶ πολυειδὴς καὶ περί 
τε ὀσμὰς καὶ γεύσεις ἀπλήρωτος. ἔτι δὲ οἶμαι περὶ 
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πάντα ὁράματα, πᾶντα δὲ ἀκούσματα τὰ πρὸς ἡδο- 
νήν τινα φέροντα, πάσας δὲ ἁφὰς προσηνεῖς τε καὶ 
μαλακὰς λουτρῶν τε ὁσημέραι ϑερμῶν. μᾶλλον δὲ 
δὶς τῆς ἡμέρας, καὶ χρίσεων οὐ κάματον ἰωμένων, 

᾿ ) Ν} 3 ἤ “» ͵ ππρος δὲ αὖ τούτοις ἐσθήτων τε μαλακῶν ἕλξεις : 
καὶ κατακλίσεις ἠσκημένας καὶ διακονίας ἀκριβεῖς 
καϑ' ἑκάστην ἐπιϑυμίαν τε καὶ χρείαν, περὶ ταῦτα 
πάντα δεινῶς ἐπτοημένος, μάλιστα μέντοι καὶ ἀκρα- 
τέστατα περὶ τὴν τῶν ἀφροδισίων ὀξεῖαν καὶ διά- 
πυρὸν μανίαν ϑηλυχῶν τε καὶ ἀρρενικῶν μίξεων 

2 ἢ νυν 3 , ᾿ 
π4Ὲ καὶ ἔτι πλειόνων ἀρρήτων καὶ ἀνωνύμων αἰσχρουρ- 

γιῶν, ἐπὶ πάντα ὁμοίως τὰ τοιαῦτα φερόμενος καὶ 
ἄγων, οὐδὲν ἀπώμοτον οὐδὲ ἄπρακτον ποιούμενος. 
νῦν γὰρ δὴ ἕνα τοῦτον τέϑεμεν τὸν ἁπάσας τὰς τοι- 
αὕτας παρειληφότα νόσους καὶ ἀκρασίας τῆς ψυχῆς, 
ἵνα μὴ πολύν τινα ἀϑροίσωμεν ἑσμὸν μοιχικῶν τι- 
νῶν δαιμόνων καὶ φιλόψων καὶ φιλοίνων καὶ ἄλλων 
δὴ μυρίων, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἕνα δαίμονα τιϑῶμεν τὸν 
ἀκόλαστον καὶ δεδουλωμένον ὑφ᾽ ἡδονῆς, ἐὰν μὲν 
ἐπιρρέῃ ποϑὲν ἀνελλιπὲς τὸ τῆς χορηγίας, χρημάτων : 
βασιλικῶν ἤ τινος μεγάλης ἰδιωτικῆς ὑπούσης οὐ- 
σίας, ἔν πολλῇ καὶ ἀφϑόνο, καλινδούμενον ἀσελγείᾳ 
μέχρι γήρως" εἰ δὲ μή, ταχὺ μάλα ἐξαναλώσαντα 
τὰ παρόντα, πένητα ἀκρατῆ καὶ ἀκόλαστον ἐν σπά- 
νει καὶ ἱμέρῳ δεινῷ, τῶν ἐπιϑυμιῶν λειπόμενον. εἰ : 
δέ τινας οὗτος τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ χρατουμένων εἰς γυ- 
ναϊκεῖον μετέβαλε βίον τε καὶ σχῆμα, ὥσπερ οἱ μῦ- 
ϑοί φασι τοὺς μεταβαλόντας ἐξ ἀνθρώπων εἰς ὄρνι- 

᾿ μι ““" νι.) ,λ ἤ 

Πση ϑὰς ἡ ϑηρία, ἐὰν τύχωσι τοιαύτης ἡττηϑέντες ἠδο- 
ον Γ ν᾿ - - ᾽ 

νῆς. πάλιν κἀνταῦϑα ἐν τῇ χορηγίᾳ πέφηνεν. ὁ μὲν 
" Ψ ᾽ Ἁ ΡΥ -» γὰρ ἀσϑενὴς τε καὶ ἄτολμος ἐκ τούτου τοῦ γένους 

Ν ἢ ) ’ ᾿ , 

δαίμων ἐπί τε τὰς γυναικείας νόσους καὶ ἄλλας αἰἱσ- 
6: 
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χύνας, ὁπόσαις πρόσεστι ξημία ὀνείδη, προάγει 

ῥαδίως ὅπου δὲ ἡδονῶν τινῶν τιμωρίαι πρόσεισι, 

ϑανάτοις ἢ δεσμοῖς κολάξουσαι τοὺς ἐξαμαρτάνοντας 

ἢ χρημάτων πολλῶν ἐχτίσεσιν, οὐ πάνυ τι πρὸς ταῦτα 

ἐφίησιν. ὁ δὲ ἀτενέστερός τε καὶ ϑρασύτερος πάντα 
ῃ -» Ὶ ᾿ ᾽ 3 ω ’ ν ᾽ Ἁ 

ἁπλῶς υπερβαίνειν ἀναγκάζει τὰ τε ἀνϑροωπινα καϊ τι 
Ἁ - " ἃ , , " ι , "ἊΨ Λλλν τν 

τὰ ϑεῖα. καὶ ὁ μὲν ἀσϑενής τε καὶ ἄτολμος [ἔνϑα]τιν 

προσϑέμενος τὴν τοιαύτην αἰσχύνην ὁμολογεῖ οὐ- 

δενὸς ἀνδρείου πράγματος ἁπτόμενος. ἀλλὰ παρα- 

» χωρῶν τῶν κοινῶν καὶ πολιτικῶν πράξεων τοῖς ἄμει- 

νον βεβιωκόσιν" ὁ δὲ ἐταμὸς καὶ ἄτρεστος, πολλὰς 

ὕβρεις τε καὶ αἰσχύνας ὑπομείνας, ὀστράκου, φασί, 

μεταπεσόντος, στρατηγὸς ἢ δημαγωγὸς πέφηνεν ὀξὺ 

χαὶ διάτορον βοῶν, ὥσπερ οἵ τῶν δραμάτων ὑποκρι- 

ταί, ἀπορρίψας μεταξὺ τὴν γυναικείαν στολήν, ἔπειτα 

στρατιώτου τινὸς ἢ ῥήτορος στολὴν ἁρπάσας περιέρ- 
Γι » ᾿ -» , 

χεται συκοφάντης καὶ φοβερός, ἀντίον πᾶσι βλέπων. 

ἄρ᾽ οὖν ἀρρενωπόν τὲ καὶ σεμνὸν εἶδος τῷ τοιού- 

τῷ δαίμονι πρέπει ἢ μᾶλλον ὑγρόν τε καὶ μαλϑα- 

χύν ; οὐχοῦν τὸ οἰκεῖον αὐτῷ σχῆμα προσϑήσομεν,. 
οὐχ ὃ πλαττόμενος ἐνδύεται πολλάκις. ἀνδρεῖον καὶ 
“ν᾿ . ψν " ἃ Ἁ " ᾿ » ἃ ᾿ 

φοβερον. προΐτω γὲ μὴν νὴ Ζ]α τρυφῶν τὲ καὶ μυρου! 

καὶ οἴνου ἀποπνέων ἐν κροχωτῶ μετὰ πολλοῦ καὶ 

ἀτάκτου γέλωτος. μεϑύοντι προσεοικώς. κωμάξοντι 

. μεϑ᾽ ἡμέραν ἀσελγὴῆ κῶμον, στεφάνους τινὰς ἐστε- 

φανωμένος ἑώλους τήν τε κεφαλὴν καὶ περὶ τῷ τρα- 

χήλῳ. καὶ πλάγιος φερόμενος, ὀρχούμενος τε καὶ 

ἄδων ϑῆλυ καὶ ἄμουσον μέλος. ἀγέσϑω δὲ ὑπὸ γυ- 
ναικῶν ἀναισχύντων καὶ ἀκολάστων, ἐπιϑυμιῶν τι- 

νῶν λεγομένων. ἄλλων ἐπ᾽ ἄλλα ἑλκουσῶν. μηδε- 
“αίαν αὐτῶν ἀπωϑούμενος μηδὲ ἀντιλέγων, ἀλλ᾽ ἕτοί- 
μῶς δὴ καὶ προϑύμως συνεπόμενος. αἷ δὲ μετὰ πολ- 

ΟΕΑΤΙΟ ΤΥ. δῦ 

λοῦ πατάγου κυμβάλων τε καὶ αὐλῶν φέρουσαι 

μαινόμενον αὐτὸν σπουδῇ προΐτωσαν. ὁ δ᾽ ἐκ μέσων 

ἀναβοάτω τῶν γυναικῶν ὀξύτερον καὶ ἀκρατέστε- 

ρον. λευχὸς ἰδεῖν καὶ τρυφερός. αἰϑρίας καὶ πόνων 

ἄπειρος, ἀποκλίνων τὸν τράχηλον, ὑγροῖς τοῖς ὃμ- 

μασι μάχλον ὑποβλέπων. ἀεί ποτε τὸ σῶμα καταϑεώ- 

μενος, τῇ ψυχῇ δὲ οὐδὲν προσέχων οὐδὲ τοῖς ὑπ᾽ 

αὐτῆς προσταττομένοις. τοῦτον ἀγαλματοποιὸς ἢ γρα- 

φεὺς ἀναγκαξόμενος εἰκάξειν οὐκ ἂν ὁμοιότερον ἄλλῳ 

ἐργάσαιτο ἢ τῷ Σύρων βασιλεῖ μετ᾽ εὐνούχων καὶ 

παλλακῶν ἔνδον διαβιοῦντι, στρατοπέδου δὲ καὶ πο- 
μ᾿ - Ἄ ἤ Ἃ ἤ ὕ 

το λέμου καὶ ἀγορᾶς ἀϑεάτῳ τὸ παράπαν. προηγείσϑω 
ὡ , ," , ς , , 
δὲ καὶ τούτου ἀπάτη, πάνυ ὡραία καὶ πιϑανὴ. κε- 

“Ὡ -ὅὝὕ“ Υ 

κοσμημένη κόσμοις πορνικοῖς, μειδιῶσα καὶ ὑυπι- 
Ων “Ὁ , ἡμὴ 2 ΝΣ ξ "2 » κ᾿ " 

5} σχνουμένη πληϑος ἀγαϑῶν, ὡς ἐπ αὕτὴην αἀγουσὰα 

τὴν εὐδαιμονίαν, ἕως ἂν εἰς τὸ βάραϑρον καταβάλῃ 

λαϑοῦσα, εἰς πολύν τε καὶ ῥυπαρὸν βόρβορον, ἔπειτα 

ἐάσῃ καλινδεῖσϑαι μετὰ τῶν στεφάνων καὶ τοῦ κρο- 

χωτοῦ. τοιούτῳ δεσπότῃ λατρεύουσαι καὶ τοιαῦτα 

πάσχουσαι πλανῶνται κατὰ τὸν βίον ὅσαι ψυχαὶ : 

πρὸς μὲν πόνους δειλαὶ καὶ ἀδύνατοι. δεδουλωμέναι 

δὲ ἡδοναῖς, φιλήδονοι καὶ φιλοσώματοι, βίον αἰσχρὸν 

καὶ ἐπονείδιστον οὐχ ἑλόμεναι ξῶσιν, ἀλλὰ ἐνεχϑεῖ- 

σαι πρὸς αὐτόν. οὐκοῦν μετὰ τοῦτον ὁ λόγος ὥσπερ 

ἐν ἀγῶνι σφύττει τρίτον εἰσάγειν, ὡς ἐκεῖ χορόν, τὸν 5: 

φιλότιμον; οὐ πάνυ προϑύμως τὰ νῦν ἀγωνιούμε- 

νον. καίτοι φιλόνεικον ὄντα τῇ φύσει περὶ πάντα 

χαὶ πρωτεύειν ἀξιοῦντα" πλὴν οὐ περὶ δόξης ἢ τιμῆς 

ἡ κρίσις αὐτῷ τὰ νῦν ἐνέστηκεν, ὑπὲρ δὲ πολλῆς καὶ 

δικαίας ἀδοξίας. φέρε δὴ ποῖόν τι πλάττωμεν τό τε: 

σχῆμα καὶ εἶδος τοῦ φιλοτέμου δαίμονος ; ἢ δῆλον 

ὕτι πτερωτόν τε καὶ ὑπηνέμιον κατὰ τὸ ἦϑος αὐτοῦ 



δῦ ὈΙΟΝῚΝ Ὲ ΒΕΟΝΧΟ 

". . ᾿ ὍΝ 

καὶ τὴν ἐπιϑυμέαν. ἅμα τοῖς πνεύμασι φερόμενον: 
ξ “Ὁ. ἀμριν : , ' Ν ὁποίους τοὺς Βορεάδας ἐνεϑυμήϑησάν τε καὶ ἔγρα- 

Ρ “, ᾿ ἤ ψαν οἱ γραφεῖς. ἐλαφροὺς τε καὶ μεταρσίους. ταῖς 1198 
- ᾿᾿ » 

τοῦ πατρὸς αὔραις συνθέοντας. ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι μέν, 
"πότε βουληϑεῖεν, ἐπεδείκνυντο τὴν αὑτῶν δύνα- 

, Π δὲ . - » .1 ἤ)Ἅ ᾿ Ψψ » - μιν. τεῶς θὲ μετὰ τῶν ἄλλῶν ἠρώων ἐν τῇ 4ργοῖ 
συνέπλεον ναυτιλλόμενοι καὶ τἄλλα πράττοντες οὐ- 
δενὸς ἧττον. ὁ δὲ τῶν φιλοδόξων ἀνδρῶν προστάτης 
ἀεὶ μετέωρος. οὐδέποτε γῆς ἐφαπτόμενος οὐδὲ ταπει- 
νοῦ τινος. ἀλλὰ ὑψηλὸς καὶ μετάρσιος. ὅταν μὲν αἰ- 

ϑρίας τύχῃ καὶ γαλήνης ἢ ξεφύρου τινὸς ἐπιεικῶς 
πνέοντος, ἀεὶ μᾶλλον ἀγαλλόμενός τε καὶ ἰὼν εἰς αὐ- 
τὸν τὸν αἰϑέρα, πολλάκις δ᾽ ἐν σκοτεινῷ νέφει κρυ- 
πτόμενος, ἀδοξίας τινὸς συντρεχούσης καὶ ψόγου 

: παρὰ τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, οὗς ἐκεῖνος ϑεραπεύει 
ἃ » ἣ Ψ 3 ὦ " » Ὁ κω ἷ καὶ τιμᾷ καὶ τῆς εὐδαιμονίας τῆς αὑτοῦ κυρίους ἀπέ-τον 

δειξεν. οὐδέν γε μὴν προσέοικεν ἀσφαλείας ἕνεκεν 
οὔτε ἀετοῖς οὔτε γεράνοις οὔτε ἄλλῳ τινὶ πτηνῷ γένει 
τὴν φύσιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἄν τις αὐτὸν προσεικάσειε 

᾿ τῇ Ἰχάρου βιαίῳ καὶ παρὰ φύσιν φορᾷ, οὐ δυνατὸν 
τέχνημα ἐπιχειρήσαντος Ζαιδάλου τεχνήσασϑαι. τοι- 
γαροῦν ὑπὸ νεύτητος καὶ ἀλαζονείας ἐπιϑυμῶν ὑψη- 
λότερος τῶν ἄστρων φέρεσϑαι χρόνον μέν τινα ἐσώ- 
ξετο βραχύν, χαλωμένων δὲ τῶν δεσμῶν καὶ τοῦ 

95 χηροῦ ῥέοντος ; ἐπωνυμίαν ἀπὸ τοῦδε τῷ πελάγει 
παρέσχεν, οὗπερ ἠφανίσϑη πεσῶν. 

νέσι καὶ κούφοις τῷ ὕντι πιστεύσας πτεροῖς, λέγω δὲ 
τιμαῖς τε καὶ ἐπαίνοις ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων τῶν πολ- 
λῶν ὡς ἔτυχε γιγνομένοις, ἐπισφαλῶς καὶ ἀσταϑμή- 
τως φέρεται καὶ φέρει τὸν ἄνδρα τὸν αὑτοῦ ξηλωτήν 
τε καὶ ὑπηρέτην, νῦν μὲν ὑψηλὸν καὶ μακάριον πολ- 
λοῖς φαινόμενον, πάλιν δὲ αὖ ταπεινόν τε καὶ ἄϑλιον 

κἀκεῖνος ἀσϑε- 1508 

ΟΒΑΤΙΟ ΙΥ͂. 57 

“ » ’ ἢ ἤ Ἄ -" -" 

τοῖς τε ἄλλοις καὶ πρώτῳ καὶ μάλιστα αὐτῷ δοκοῦντα. 
3 ’  . ω, 

δέ τῷ οὐ φίλον πτηνὸν αὐτὸν διανοεῖσϑαι καὶ 
" ς ᾽ ἼΩΝ - »ν χω» 

ποιεῖν, ὁ δὲ ἀφομοιούτω αὐτὸν τῇ τοῦ Ἰξίονος χαλε- 
“μη ) , “- ἢ “ - »» 

πῇ καὶ βιαίῳ φορὰ τὲ καὶ ἀναγκῇ: τροχοῦ τινος ῥυμῇῃ 
ὙγΥΑ 

,. ᾽ 
ἐι 

κύκλῳ κινουμένου τὲ καὶ φερομένου. οὔ γὰρ ἄπξοι 
»} " - Ἁ »" 

κὸς οὐδὲ μακρὰν δὴ τῶν σοφῶν τε καὶ κομψῶν εἰκασ- 
ἤ " ν ᾽ Ἁ ἤ - 

μάτων εἴη ἂν ὁ τροχὸς δόξῃ παραβαλλόμενος, τῇ τὲ 

ἔπι: κινήσει καὶ μεταβολῇ πάνυ ῥᾳδίως περιϑέων ἐν δὲ 

τῇ περιφορᾷ παντοῖα σχήματα τὴν ψυχὴν ἀναγκάξων 

λαμβάνειν μᾶλλον ἢ ὃ τῶν κεραμέων τὰ ἐπ᾽ αὐτῷ 

πλαττόμενα. ἄνδρα δὴ τοιοῦτον εἱλούμενον ἀεὶ καὶ 

περιφερόμενον, κόλακα δήμων τε καὶ ὄχλων ἐν ἐκ- 

κλησίαις ἢ ἐπιδείξεσιν ἢ βασιλέων ἢ τυράννων λε- 

γομέναις δὴ φιλίαις καὶ ϑεραπείαις . τίς οὐκ ἂν ἐλεή- 

δειξε τῆς φύσεως καὶ τοῦ βίου; λέγω δὲ οὐχ ὃς ἂν 

ἀπὸ τοῦ βελτίστου προεστηκὼς πολὺ τι πλῆϑος ἀν- 

ϑρώπων πειϑοῖ καὶ λόγῳ μετ᾽ εὐνοίας καὶ δικαιοσύ- 
-" δ ᾿ ,ν .» ᾿ ’ 

'ϑπνης πειρᾶται ῥυϑμίξειν τε καὶ ἀγειν ἐπὶ τὰ βελτίω. 
» ἡ ν ἃ Ὶ ἡ Ὁ, .ψΨ 5 , ᾿ “ Ν - 

ἐχέτω δὴ καὶ οὗτος ἡμῖν ὁ δαίμων τέλος. ἵνα μὴ νυν 
ἡ ,, 3 “ μὰ 

στολάς τε καὶ μορφὰς προστιϑέντες αὐτῷ καὶ ταλλα 
᾿ , ᾿ » ’ , 

ἢ υντὰ προσήκοντα πολυν καὶ ἄπειρον εἰὐσφερύμεθα λο- 

γῶν ὄχλον. εἴη δ᾽ ἂν αὐτοῦ τὸ ἣϑος, ὡς ἐν βραχεῖ 

περιλαβεῖν, φιλόνεικον, ἀνόητον, χαῦνον. ἀλαξο- 

νείᾳ καὶ ξηλοτυπίᾳ καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις ἔγγιστα 

χαλεποῖς καὶ ἀγρίοις πάϑεσιν. 
φιλοτίμῳ τρόπῳ ψυχῆς ἀκοινώνητα καὶ ἄγρια καὶ 

χαλεπὰ ἀνάγκη πᾶσα συνέπεσϑαι. ἔτι δὲ αὐτὸν πολὺ 

μεταλλάττειν καὶ ἀνώμαλον ἔχειν τὴν διάνοιαν, ἅτε 

ἀνωμάλῳ δουλεύοντα καὶ προσέχοντα πρά γματι, πὺ- 

κνότερόν τε καὶ συνεχέστερον ἢ τοὺς κυνηγέτας φασὶ 

χαίροντα καὶ λυπούμενον" ἐκείνοις γὰρ δὴ μάλιστα 

τοῦτο πλεῖστον καὶ συνεχέστατον συμβαίνειν λέγουσι, 

[χὴ Ἁ - ω 

ἀπαντὰ γὰρ ταῦτα 3 
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μὰ 
ν᾽ ΑἹ ΛΑ ," 2 ἷΪ " ψψε Ὅ ᾿ φαινομένης τὲ καὶ ἀπολλυμένης τῆς ἀγρας᾽ οτὰαν εὲ ν 

" ω Ἀ “᾿ ""»" , “»“- εὐδοκιμήσεις τε καὶ ἔπαινοι συμβαίνωσιν αὐτοῖς. ἡ 
ἢ ψυχὴ τοῦ τοιούτου ἀνδρὸς αὔξει καὶ βλαστάνει καὶ 

, 

ϑαυμαστὸν ἴσχει μέγεθος. καϑάπεῤ 4ϑήνησί φασι 

, τὸν ἱεοὺὸν τῆς ἐλάας ϑαλλὸν ἐν ἡμέρᾳ, μιᾷ βλαστῆσαι 

ταχὺ δὲ αὖ πάλιν συστέλλεται 1521 

καὶ ταπεινοῦται καὶ φϑίνει. ψόγου τινὸς προσπεσὸν- 

καὶ πλείονα γενέσϑαι" 

᾿ Ν᾿ ᾿ " " , Ἢ Ἷ " “ 

τος ἡ δυσφημίας. ἀπάτη δὲ καὶ τουτῳ παρέπεται τῷ 

δαίμονι ἁπασῶν πιϑανωτάτη. οὐ γὰρ ὡς ἡ τοῦ φι- 
᾿ , ᾿ ἃ 3. ὧλ , 
λαργύρου καὶ φιληδόνου λαμπρὸν μὲν οὐδὲν λογῷ 

" ͵ 
" , ν δ 
ὡς ἐπὶ σεμνὰ καὶ λαμ- 

ἃ ᾽ 

πρὰ προήγαγον τους ἁἀπατωμένους 

Π Υ ᾿ " 

ἐδύναντο ὑποσχέσϑαι, οὐδ 
Ὁ 3 3 " 3 Ἁ 

ὑπ αὑτῶν. ἀλλὰ 
ν᾿ “» 3 "" " ᾿ , 

μόνον τὸ τῶν ἀγαϑῶν αὐτοῖς ὄνομα ἐπεφημιξον καὶ 

ἐπᾷάδουσα 

καὶ γοητεύουσά φησι φιλόκαλον αὐτὸν εἶναι καὶ ὡς 
 Υ , , Ἂ " »Μ»)} ᾿ ἣν ἢ 

ἐπ ἀρέτην τινὰ ἡ εὐυκλειαὰν ἄγειν τὴν δόξαν. 

προσετίϑεσαν. οὕτως ἡ τοῦδε ἀπάτη, ἀλλ᾽ 

᾽ ᾳ “"" ᾿ , ᾿ ᾿ , "»" 
οὔν ἐνθάδε κινδυνεύυσὼῶ τὸ δεύτερον εἰς τὸν αὐτὸν 

,. ἃ » ’ 

καὶ γὰρ ἐκεῖνον φασιν 
ἐπιϑυμήσαντα τῶν ἤρας μακαρίων γάμων νεφέλῃ τινὶ 

ων ἡμ - γων 

πεσεῖν μυϑον του Ἰξίονος. 

, » " " υ » δ 7 

συγγενόμενον σκοτεινῃ καὶ ἀχλυῶδει ἄχρηστα καὶ ἀλ- 
᾽ » Ἁ - 

λοχκοταὰ γεννῆσαι τέχνα, τὸ τῶν Κενταύρων γένος ποι- 
ἣ ᾿ " ᾽ Γ Ν κέλον καὶ συμπεφορημένον. ογὰρ εὐκλείας ἔρωτος δια- 

Ι ἤ Ψ 

μαρτῶν. ἔπειτα δόξης ἐ ἐπιϑυμίᾳ συνών. τῷ ὄντι νε- 
’ "" - “" ’ φέλῃ λέληϑεν ἀντὶ τῆς ϑείας καὶ σεμνῆς ὁμιλίας συν-5ινΝ 

, ᾽ ἃ ἡ ἤ “»Σ“ἽΣ᾽ " ᾽ 

ὧν. ἐκ δὲ τῶν τοιουτῶν συνουσιῶν ἡ γάμων ὠφέλιμον 
Ἢ Ὗ . ' 3 τὰ Ἥ ᾿ ν » ᾿ μὲν ἡ χρήσιμον οὐδὲν ἂν γένοιτο, ϑαυμαστα δὲ καὶ 

αλογα., προσεοικοτὰ τοῖς Κενταύροις. δημαγωγῶν 
τινῶν πολιτεύματα καὶ συγγράμματα σοφιστῶν. ἕε- 
ναγοὶ γὰρ καὶ σοφισταὶ καὶ δημαγωγοί" 
κρίνων στρατηγούς τε καὶ παιδευτὰς καὶ πολιτικοὺς 
"» ' , Ἢ - ν " ᾽ ’ ανδρας ἅπὸ τῶν νῦν εἰρημένων" οὗτοι πάντες ἐκείνῳ 

γ] 

τῷ δαίμονι προσνέμεσϑαι ἄξιοι καὶ τῆς ἐκείνου μερί- 

᾿ 
παλιν τᾺ 

, , ΠῚ] "Μῳ " 

1808 τοῦδ ἐχῶ οσσ 

λέγω δὲ δια- 1951 
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δος τε καὶ ἑταιρείας ἀριϑμεῖσϑαι. καὶ δὴ νῦν μὲν 

ἐπεξῆλθον τοὺς ὑφ᾽ ἑνὸς ἑκάστου τῶν εἰρημένων 

δαιμόνων ἐλαυνομένους " πολλάκις δὲ καὶ δύο τὸν 

αὐτὸν ἢ πάντες εἰλήχασι, τἀναντία ἀλλήλοις προσ- 

τάττοντες καὶ ἀπειλοῦντες. εἰ μὴ πείϑοιτο, μεγά- ὃ 

λαις τισὶ περιβαλεῖν ξημίαις. ὁ μὲν φιλήδονος ἀνα- 

λίσκειν εἰς τὰς ἡδονὰς κελεύων, καὶ μήτε χρυσοῦ 

μήτε ἀργύρου μήτε ἄλλου κτήματος φείδεσθαι μηδε- 

νός, ὃ δ᾽ αὖ φιλοχφήματος καὶ μικρολόγος οὐκ ἐῶν, 

ἀλλὰ κατέχων τε καὶ ἀπειλῶν, εἰ πείσετχι ἐκείνῳ, 10 

λιμῷ τε καὶ δίψει καὶ ἁπάσῃ πενίᾳ τε καὶ ἀπορίᾳ 

διολεῖν αὐτόν. πάλιν δὲ ὁ μὲν φιλόδοξος συμβου- 

λεύει καὶ παρακαλεῖ προΐεσϑαι τὰ ὄντα τιμῆς ἕνεκεν" 

ὃ δὲ καὶ πρὸς τοῦτον ἀπομάχεται καὶ ἀντιβαίνει. καὶ 

μὴν ὅ γε τῆς ἡδονῆς φίλος καὶ ὁ τῆς δόξης οὔποτε 15 

δύνανται συνᾷσαι οὐδὲ τὸ αὐτὸ εἰπεῖν. ὁ μὲν γὰρ 

χαταφρονεῖ τῆς δόξης καὶ λῆρον ἡγεῖται καὶ τὸ τοῦ 

Σαρδαναπάλλου προφέρεται πολλάκις ἐλεγεῖον, 

ἔφαγον καὶ ἐφύβρισα καὶ μετ᾽ 
ἔρωτος 

τὰ δὲ λοιπὰ καὶ ὄλβια πάντα 
λέλειπται, 

χαὶ μάλιστα τὸν ϑάνατον ἀεὶ πρὸ ὀφϑαλμῶν δείκνυ- 

σιν. ὡς οὐδενὸς ἔτι τῶν ἡδέων δυνησομένῳ με- 

τασχεῖν" ὁ δὲ φιλόδοξος ἄγει τε καὶ ἀφέλκει τῶν 2 

ἡδονῶν, τά τε ὀνείδη καὶ τὰς λοιδορίας ἐπανατεινό- 

μένος. οὐκ ἔχων οὖν ὃ ποιήσῃ καὶ ὅποι τράπηται 

καὶ καταδύσηται. ἀποδιδράσκει πολλάκις εἰς τὸ σκό- 

δον τὸς. καὶ πειρᾶται λανϑάνων τῷ ἑτέρῳ χαρίξεσϑαι 

χαὶ ὑπηρετεῖν" ὁ δὲ ἀποκαλύπτει καὶ εἰς τὸ μέσον 

αὐτὸν ἕλκει. οὕτω δὴ ψυχὴν διαφορουμένην τε καὶ 

διασπωμένην, ἀεί ποτε ἐν μάχῃ καὶ στάσει διηνεκεῖ 

τέρπν᾽ ἔπαϑον᾽" 
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πρὸς αὑτὴν οὖσαν, ἀνάγκη πρὸς πᾶσαν ἀφικνεῖσϑαι 
δυστυχίαν. ὥσπερ γὰρ τὰ νοσήματα ἀλλήλοις ἐπι- 
πλεχόμενα, τἀναντία δοκοῦντα πολλάκις, χαλεπὴν 
καὶ ἄπορον ποιεῖ τὴν ἴασιν, τὸν αὐτὸν οἶμαι τρόπον 
ἀνάγκη γίγνεσϑαι καὶ τῶν. τῆς ψυχῆς συμμιγνυμέ- 
νῶν τὲ καὶ συμπλεκομένων εἰς τὸ αὐτὸ παϑῶν. ἀλλὰ 
δὴ μεταλαβόντες καϑαράν τε καὶ κρείττω τῆς πρό- 
τερον ἁρμονίας τὸν ἀγαϑὸν καὶ σώφρονα ὑμνῶμεν 
δαίμονα καὶ ϑεόν, οἷς ποτε ἐκείνου τυχεῖν ἐπέκλω- 
σαν ἀγαϑαὶ Μοῖραι παιδείας ὑγιοῦς καὶ λόγου με- 
ταλαβοῦσι καὶ ὅτι πεπρωμένον αὐτοῖς ἐκ ϑεῶν 

ἐγένετο. 

ΛΙΒΥΚΟΣ ΜΥθΘΟΣ. 

Μῦϑον Διβυκὸν ἐχπονεῖν καὶ περὶ τὰ τοιαῦτα 
κατατρίβειν τὴν περὶ λόγους φιλοπονίαν οὐκ εὐτυ- 

15 χὲς μέν, οὐ γὰρ οὖν τῶν πρὸς δῆλον τοῖς ἑ ἐπιεικεστά- 
τοις ἀνθρώπων ἀπονευόντων, ἀλλ᾽ ὅμως οὐκ ἀφε- 

χτέον ὀλιγωρίᾳ τῆς περὶ τὰ τοιαῦτα ἀδολεσχίας. 
τάχα γὰρ ἄν ποτε καὶ ἡμῖν χρείαν οὐ φαύλ ἡν πα- 
ράσχοι ἑλκόμενά πῃ πρὸς τὸ δέον καὶ παραβαλλόμενα 

20 τοῖς οὔσι καὶ ἀληϑέσιν. ἡ δὲ τοιαύτη δύναμις καὶ 
ἐπιχείρησις ὃ ὁμοία μοι δοκεῖ τῇ τῶν γϑωργῶν ἐμπειρίᾳ 
περὶ τὰ φυτά, ἐάνπερ ἱκανῶς γίγνηται" ἐκεῖνοι γὰρ 
ἐνίοτε τοῖς ἀκώρποις καὶ ἀγρίοις ἐνθέντες καὶ ἐμφυ- 
τεύσαντες τὰ ἥμερα καὶ καρποφόρα χρήσιμον ἀντ᾽ 1598 

2 ἀχρήστου καὶ ὠφέλιμον ἀντὶ ἀνωφελοῦς ἀπέδειξαν τὸ 
φυτόν. οὕτω δὴ καὶ τοῖς ἀνωφελέσι μυϑεύμασι λό- 
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γος ἐμβληϑεὶς χρήσιμος καὶ συμφέρων οὐδὲ ἐκεῖνα 
εἴασε εἷναι μάτην λεγόμενα. τυχὸν δὲ καὶ οἱ πρῶτοι 

’ , . ᾽ » , 

συντιϑέντες αὐτὰ πρὸς τι τοιοῦτον συνέϑεσαν, αἰνιτ- 
Ἵ "" ᾿ 3 »" Β 

ΦΝ τΌοενοι καὶ μεταφέροντες τοῖς δυναμένοις ορϑῶς υ- 
ἢ Ἁ ἢ "ἢ “ »" 

πολαμβανειν. τοδὲ μὲν δὴ προοίμιον, ὡς ἔφη τις, τοῦ 

νόμου. τὸ λοιπὸν δ᾽ ἂν ἔτ᾽ αὐτὸν εἴη τὸν νόμον ἢ τὸν 
μὖϑον λέγειν τε καὶ ἄδειν, ὁποίῳ μάλιστα ἀφομοι- 

οὔμεν εἰκάσματι τὰς ἐπιϑυμίας. λέγεται γὰρ πάλαι 
ποτὲ ϑηρίων εἶναί τι γένος χαλεπὸν καὶ ἄγριον, πλεῖ- 
στον καὶ μάλιστα γιγνόμενον ἐν τοῖς ἀοικήτοις τῆς 
Διβύης. ἥδε γὰρ ἡ χώρα καὶ νῦν ἔτι δοκεῖ παντο- 
δαπὰς φέρειν ἔζων φύσεις, ἑρπετῶν τε καὶ ἄλλων 

ϑηρίων. ἐν οἷς εἶναι καὶ τοῦτο τὸ γένος, ὑπὲρ οὗ 
νῦν ὃ λόγος, σύνϑετον τὴν τοῦ σώματος ἰδέαν σχε- 

δὸν ἐκ τῶν πλεῖστον διαφερόντων, παντελῶς ἄτοπον. 

πλανᾶσϑαι δὲ αὐτὸ μέχρι τῆσδε τῆς ϑαλάττης ἐπὶ 
τὴν Σύρτιν τροφῆς ἕνεκα. ϑηρᾶν μὲν γὰρ καὶ τἄλλα 
ϑηρία. τούς τε λέοντας καὶ παρδάλεις, ὡς ἐκεῖνα 

᾿ 9 "»ὕ Ἁ ᾿ ’ 
ϑοη τάς τε ἐλάφους καὶ τοὺς ἀγρίους ὄνους καὶ τὰ πρὸ- 

βατα, μάλιστα δὲ ἥδεσϑαι τῇ τῶν ἀνθρώπων ἄγρᾳ. 
ὧν δὴ καὶ ἕνεκεν ἐγγὺς ἀφικνεῖσϑαι τῶν οἰκουμένων 
μέχρι τῆς Σύρτεως. ἔστι δὲ ἡ Σύρτις κόλπος ϑαλατ- 

της εἰσέχων ἐπὶ πολὺ τῆς χώρας καὶ τριῶν ἡμερῶν, 
φασί, πλοῦς ἀκωλύτως πλέουσι. τοῖς δὲ κατενεχϑεῖ- 
σιν οὐκ εἶναι τὸν ἔκπλουν δυνατόν" βραχέα γὰρ καὶ 
διϑάλαττα καὶ ταινίαι μακραὶ μέχρι πολλοῦ διήκου- 
σαι παντάπασιν ἄπορον καὶ δύσκολον παρέχουσι τὸ 
πέλαγος. οὐ γάρ ἐστι κατ᾽ ἐκεῖνα τὸ τῆς ϑαλαάττης 
ἀγγεῖον καϑαρόν, κοῖλος δὲ καὶ ψαμμώδης ὃ τόπος 
ὧν ἐκδέχεται τὸ πέλαγος. οὐδὲν ἔχων στερεόν. ὅϑεν 
οἶμαι ϑῖνές τε μεγάλαι καὶ χώματα ἐν αὐτῷ γίγνον- 
ται τῆς ψάμμου, καϑάπερ ἐν τῇ χώρα συμβαίνει τὸ 

20 

- εν Σ Ν »Ἥε 
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τοιοῦτον ἀπὸ πνευματῶν., ἕκεῖ μαλλον ὑπὸ τοῦ κλυ- 
δῶνος. ἔστι δὲ καὶ τὰ κύκλῳ τοιαῦτα σχεδόν. ἐρη- 
μέα καὶ ϑῖνες. ἀλλὰ γὰρ δὴ τούς τε ναυαγοὺς ἀπὸ 
τῆς ϑαλάττης ἐπανιόντας καὶ εἴ τινας τῶν Διβύων 

, κατ᾽ ἀνάγκην διεξιόντας ἢ πλανωμένους ἐπιφαινό- 
μενα ἤἥρπαξε τὰ ϑηρία. ἡ δὲ φύσις αὐτῶν τοῦ σώ- 
ματος καὶ ἡ ἰδέα τοιάδε. τὸ μὲν πρόσωπον γυναι- 
κεῖον εὐειδοῦς γυναικός, μαστοὶ δὲ καὶ στήϑη πολύ 
τι κάλλιστα. 

) ϑνητῆς γένοιτ᾽ ἂν οὔτε. Νύμφης ἀκμαξούσης οὐδὲ 
πλάττων ἢ γράφων οὐδεὶς δυνήσεται ἀπεικάσαι" 
τε χρῶμα λαμπρότατον. καὶ ἀπὸ τῶν ὀμμάτων φιλο- 
φροσύνη καὶ ἵμερος ταῖς ψυχαῖς ἐνέπιπτεν, 
προσέδοι τις. 

Ὶ 

ὁπότε 
, Ἀ ' Ἁ -» ἤ Κ᾿ τὸ δὲ λορπὸν σῶμα σκληρὸν τε καὶ ἄρ- 

". Ἂ ἤ - " " 9 ᾿ Ὗ σρῆκχτον φολίσι, καὶ τὸ κάτω πᾶν ὄφις" ὑστάτη δὲ 
Ἁ ἷΝ ’ 3 ,ν , ᾿ ᾿ ἝΨ κεραλὴ τοῦ ὀφεῶς μᾶλα ἀναιδής. τὰ δὲ ϑηρία ταῦτα 

Ἁ ᾿ 3 , , , " πτερωτὰ μὲν οὐ λέγεται γενέσϑαι. καϑάπερ αἷ σφίγ- 
3 ὃ ὦ δ "“ , ») γεβ., οὐδὲ διαλέγεσθαι, ὡς ἐκεῖναι. οὐδὲ ἄλλην ἱέναι 

“ » Ἁ " Γ [2 φῶνην. ἄλλα συρίττειν μόνον, ὥσπερ οἱ δράκοντες, 
ει κ“ : » Ἢ ν ς ᾿ , Ἷ ὑξυτατα᾽ τῶν δὲ πεξῶν ἁπάντων τάχιστα, ὡς μη- 
νΝ Ν ω ᾽ “" 

δὲν ἂν ποτε ἐχφυγεῖν αὐτά 
κῇ κρατεῖν, 

- Ἀ " , 

καὶ τῶν μὲν ἄλλων ἀλ- 
" ᾿ ἤ ν ψΨ ᾿ ἀνϑρώπων δὲ ἀπάτῃ. παραφαίνοντα 

ἣ δ ἃ τὴς ) " ",ῖ ." , τὰ στηϑη καὶ τους βόστονο, καὶ ἀμὰ προσβλέποντα 
καταγοητεύειν τε καὶ ἔρωτα ἐμβάλλειν δεινὸν τῆς 

καὶ τοὺς μὲν προσιέναι καϑάπερ γυναιξί, 
3 “» Γ ἤ 

τὰ δὲ μένειν ἀτρεμοῦντα καὶ κάτω πολλάκις βλέπον- 
ἔ » ’ “ » Ἁ τὰς μιμούμενα γυναῖκα κοσμέαν., γενόμενον δ΄ ἐγγὺς 

᾽; " " ᾿ ῳλ - " ᾿ [ΣῚ συναρπαξειν" ἔχειν γὰρ δὴ καὶ χεῖρας ϑηριώδεις. ἃς 
6 , Π 6 Ἁ 5" ») " ᾿ , υὑποκρύπτειν τέως. ὁ μὲν οὖν ὁφις εὐϑὺς δακὼν ἀπ- 1928 

4 Ἁ "- “««Ψ ν᾿ Ἢ " 

ΕὟ ἔχτεινεν ἀπὸ τοῦ ἰοῦ τὸν δὲ νεχρον κατεσϑίουσιν 

μα τε ὁ ὕφις καὶ τὸ ἄλλο ϑηρίον. ὅδε μὲν δὴ ὁ 0 υὖ- 
8ος., οὐ παιδίῳ πλασϑείς, ὡς ἂν ἧττον ἢ ϑρασὺ καὶ 

Η “ ὡ » ' 

καὶ τράχηλος ὁποῖος οὔτε παρϑένουϑιν 

τοιοιπὶ 
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ἀκόλαστον. ἀλλὰ τοῖς μείζοσι καὶ τελεωτέραν ἀφρο- 

σύνην ἔχουσιν, ὑφ᾽ ἡμῶν δεῦρο μετενεχϑεὶς τάχ᾽ 

ἂν ἵχανῶς ἐπιδεῖξαι δύναιτο ὁποῖόν ἐστι τὸ τῶν ἐπι- 

ϑυμιῶν γένος, ὅτι ἄλογοι οὖσαι καὶ ϑηριώδεις. ἔπει- 

τὰ ἡδονήν τινα παραδεικνύουσαι, προσαγόμεναι τους 

ἀνοήτους ἀπάτῃ καὶ γοητείᾳ, διαφϑεέρουσιν οἴκτιστα 

καὶ ἐλεεινότατα. ἃ χρὴ δεδιέναι πρὸ ὀφϑαλμῶν 

ἔχοντας: ὥσπερ ἐκεῖνα τοὺς παῖδας ὁπόταν παρὰ 

καιρὸν τροφῆς ἢ παιδιᾶς ἢ ἄλλου τινὸς ὀρέγωνται; 

καὶ ἡμᾶς, ὁπόταν ἢ τρυφῆς ἢ χρημάτων ἢ ) ἀφροδι- 
» 

85 Ν σέων ἤ δόξης ἢ ἄλλης τινὸς ἡδονῆς ἐρῶμεν. μήποτε 

98 ἢ προσιόντες ταῖς πανούργοις ταύταις συναρπασϑῶμεν 

ὑπ᾽ αὐτῶν ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ καὶ διαφϑορᾷ πασῶν αἰσχί- 

στῃ. καὶ γάρ τοι καὶ τὸ λοιπὸν τοῦ μύϑου ταύτῃ τρέ- 

πεν οὐ χαλεπὸν ἀνδρὶ ἀδολέσχῃ καὶ πλείω σχεδὸν ἢ 

ἔδει σχολὴν ἄγοντι. προστιϑέασι γὰρ ὡς δὴ βασιλεύς 

τις τῶν Λιβύων ἐπεχείρησεν ἀνελεῖν τόδε τὸ φῦλον 

τῶν ϑηρίων. ἀγανακτῶν τῇ διαφϑορᾷ τοῦ λαοῦ. καὶ 

γὰρ τυγχάνειν αὐτῶν πολλὰς αὐτοῦ κατῳκισμένας, 

ὑπὲρ τὴν Σύρτιν δρυμὸν καταλαβούσας πυκνὸν τε: 
»" 4 "ἢ μι κι κ- μ᾿ μ ᾿ 

καὶ ἄγριον. συναγαγοντα δὴ πλῆϑος στρατοῦ πολὺ 
.] 3 3 “" “" . " "ν ὼ 

τ45ὶ εἶναι γὰρ οὐκ ἀφανεῖς τοῖς τε σύρμασι τῶν οφεῶν 
»"» 3 " “ "ῳ ἵν . . 

καὶ ὀσμῆς αὐτόϑεν δεινῆς φερομένης" οὐτῶ πέρι 
- Ὁ ,.ἢ " μ᾿ 3 

σχόντα πανταχόϑεν πῦρ ἐμβαλεῖν. καὶ τὰς μὲν ἁπολη- 
᾿ Ἁ “» ἤ ᾿ ΝᾺ ἤ , 

φϑείσας ἀπολέσϑαι μετὰ τῶν σκύμνων. τοὺς δὲ 4έ- 3 
" ; ν ἃ “-»Ὕ ’ ΄ ' “ 

βυας φεύγειν κατὰ τάχος ἄπο τοῦ χωρίου, μητὲ νύκτα 
, ς 9 ,».. ’ Ἃ 

μήτε ἡμέραν ἀναπαυομένους. μέχρι νομίξοντες ποῦν 
Ἁ ἤ -» ' 

προειληφέναι κατέξευξαν παρὰ ποταμόν τινα. τῶν δὲ 

ϑηρίων ὁπόσα ἀπῆν κατὰ ϑήραν., ἐπειδὴ τάχιστα 

᾿σϑοντο ἀπολωλότας τοὺς φωλεούς, καταδιώξαντα : 

τὴν στρατιὰν πρὸς τὸν ποταμὸν τοὺς μὲν ἐμ ὕπνῳ 

χαταλαβόντα, τοὺς δὲ ἄλλους ἀπειρηκότας ὑπὸ τοῦ 

Ἶ 

: ὥκω.““αἰ 
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καὶ τὸν, ἕτερον νεανίσκον ὑπερβαλόντα ϑεάσασϑαι 

καὶ ἀνακραγεῖν, καὶ οὕτως ἐπιβοηϑῆσαι τὸ λοιπὸν 

πλῆϑος. τὸ δὲ ϑηρίον ἐφορμῆσαι τῷ νεανίσκῳ, προῖσ- 

χόύμενον τὸν ὄφιν; καὶ ἀποχτεῖναν οἴχεσθαι μετὰ 

τὸν δὲ νεκρὸν εὑρεϑῆναι σαπρόν τε καὶ : 

κύπου, διαφϑεῖραι πανσυδί. τότε μὲν οὖν ἀτελὲς αὐ- 
τῷ γενέσϑαι τὸ ἔργον τῆς διαφϑορᾶς τοῦ γένους. 
ὕστερον ὃὲ Ἡρακλέα τὴν σύμπασαν γὴν καϑαίροντα 
ἀπό τε τῶν ϑηρίων καὶ τῶν τυράννων κἀκεῖσε ἄφι- 
κέσϑαι. καὶ τόν τε τόπον ἐμπρῆσαι καὶ τὰ φεύ- β συριγμοῦ. 
γοντα ἐκ τοῦ πυρὸς τὰ μὲν τῷ ῥοπάλῳ παίοντα κατα- 
καίνειν, ὁπόσα ὁμόσε ἥξει, τὰ δὲ ἀποδιδράσκοντα τοῖς 
βέλεσι. τυχὸν οὖν ὁ μῦϑος αἰνίττεται λέγων τοὺς μένους. 
πολλοὺς μὲν εἴ πού τις ἐπεχείρησε καϑῆραι τὴν αὖ- 
τοῦ ψυχὴν ὥσπερ ἄβατον καὶ μεστόν τινὰ ϑηρίων 
χαλεπῶν τόπον, ἐξελὼν δὴ καὶ ἀπολέσας τὸ τῶν ἐπι- ; ᾿ ἀμνῶν ) ΑΝΧΝΙΔΟΣ ϑυμιῶν εἶδος, ἐλπίσας ἀπηλλάχϑαι καὶ διαπεφευγέ- Ὅ“ι ΔΙΟΓΈΝΗΣ Η ΠΕΡῚ ΤΎΡΑΣ 2. 
ναι, οὐχ ἰσχυρῶς αὐτὸ δράσας. ὀλίγον ὕστερον ὑπὸ 
τῶν ἈΝ γοἰμμμριημμρὰν ἕπι ϑυμιῶν ἀπολέσϑαι καὶ διαφϑαρῆ- 

. Ἡρακλέα ὃὲ τὸν Διὸς καὶ “λκμήνης ὁ ἐπεξελϑεῖν Β0Ν 
καὶ ἀποφῆναι καϑαρὰν καὶ ἥμερον τὴν αὑτοῦ διά- 
νοιαν. καὶ τοῦτο αὐτῷ ϑηλοῦν τῆς γῆς τὴν ἡμέρω- 
σιν. βούλεσϑε οὖν βραχύ τι καὶ τῶν νεωτέρων λόγων 1968 
ἐπιχαρισώμεϑα τοῦ μυϑολογήματος; οὕτω γὰρ πάνυ 
πεέϑονται αὐτῷ καὶ νομίζουσιν ἀλ ηϑὲς ὥστε ὕστε- 
ρόν ποτέ φασιν ἐπιφανῆναι τοῦ γένους τούτου βαδί- 
ξουσιν εἰς ἄμμωνος Ἕλλησι ψουφυῖ μετὰ πολλῆς 
δυνάμεως παραπεμπούσης ἱππέων καὶ τοξοτῶν. δόξαι 
γὰρ αὐτοῖς ἐπὶ ϑινός τινος κατακχεῖσϑαι γυναῖκα, 

5. διφϑέραν ἐπιβεβλημένην ἄνωθεν. ὥσπερ αἱ 4βυσ- 
σαι, ἐπιδειχνύουσαν ὃὲ τὰ στήϑη καὶ τοὺς μαστοὺς 
καὶ τὸν τράχηλον ἀνακλῶσαν. καὶ τοὺς ὑπολαβεῖν 
ἔχ τινὸς κώμης τῶν ἑταιρουσῶν τινα γυναικῶν ἐν- 
ταῦϑα ἱἑέναι πρὸς τὸν ὄχλον. δύο δέ τινας νεανίσκους 

80 ἐχπλαγέντας τὸ εἶδος ἰέναι πρὸς αὐτήν, ϑάτερον τὸν 

μυδῶντα: καὶ τοὺς Αίβυας τοὺς ἡγεμόνας τῆς ὁδοῦ 

οὐκ ἐᾶν ἅπτεσϑαι τοῦ σώματος, ὡς ἅπαντας ἀπολου- 

Διογένης ὃ Σινωπεύς ; ὅτε ἔφυγεν ἐκ Σινώπης, 

ἀφικόμενος εἰς τὴν Ἑλλάδα διῆγε ποτὲ μὲν ἕν Κο- 

οίνϑῳ. ποτὲ δὲ ᾿᾿ϑήνησιν. ἔφη δὲ μιμεῖσϑαι τοῦ 

Περσῶν βασιλέως τὴν δίαιταν" καὶ γὰρ ἐκεῖνος ὧν 

μὲν χειμῶνος ἐν Βαβυλῶνι καὶ Σούσοις. ἐνέοτε δ᾽ ἐν 

Βάκτροις διῆγεν. ἐν τοῖς εὐδιεινοτάτοις τῆς ᾿Δσίας, 

εντοῦ δὲ ϑέρους ἐν “Ἐκβατάνοις τῆς Μηδικῆς. ὅπου ψυ- 

χφότατος ὁ ὁ ἀὴρ ἀεί ποτέ ἐστι καὶ τῷ περὶ Βαβυλῶ ὥνα 

χειμῶνι τὸ ϑέρος ὅμοιον. οὕτω δὲ καὶ αὐτὸς μεταλ- 

λάττειν τὴν οἴκησιν κατὰ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους. τὴν 

μὲν γὰρ ᾿Αττικὴν μήτε ὕρη μεγάλα ἔχειν μήτε ποτα- 

μοὺς διαρρέοντας ; καϑάπερ τήν τε Πελοπόννησον 

καὶ Θετταλίαν" εἶναι γὰρ τὴν χώραν ἀραιὰν καὶ τὸν : 

ἀέρα κοῦφον, ὡς μήτε ὕεσϑαι πολλάκις μήτε ὑπο- 

θη μένειν τὸ γιγνόμενον ὕδωρ, περιέχεσϑαί τὲ ὀλίγου 

πᾶσαν αὐτὴν ὑπὸ τῆς ϑαλάττηρ᾽ ὅϑεν δὴ καὶ τοῦνο- 

μα λαβεῖν. οἷον ἀκτήν τινὰ οὐσαν" τὴν δὲ αὖ πόλιν 

ἕτερον φϑάνοντα. τὸ δὲ ϑηρίον. ὡς ἔλαβεν αὐτόν, 
κατασῦραν εἰς κοῖλόν τι τῆς ψάμμου κατεσϑέειν. 

ἐν τῷ χϑαμαλῷ κεῖσϑαι καὶ πρὸς μεσημβρίαν. ση-: 

μεῖον δέ" τοὺς γὰρ ἀπὸ τοῦ Σουνίου καταίροντας εἰς 
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τὸν Πειραιᾶ μὴ δύνασθαι ἄλλως ἡ νότῳ κατᾶραι. 
, ᾿ ᾿ » ᾿ - ' -»" 

εἰκότως οὔν τὸν χειμῶνα γίγνεσθαι πρᾶον. ἐν δὲ τῇ 
δ ὼω δ "ΓΚ »»} ᾿ ᾿ , 

Κορίνϑῳ τὸ ϑέρος εὐπνουν διὰ τοὺς εἰσέχοντας κόλ- 

). 4 ᾿ “-" » ν, 9. ολ ““ 
ματῶν οἷον νομίξουσι. τῶν μὲν γὰρ οὐδὲν οφελος 

3 Ν "ἡ ᾿ ῳι , 5 αν “» 2 οἱ εἶναι, τὰ δὲ καὶ σφόδρα πένησιν ἐξεῖναι ποιεῖν. οὐδὲ 
᾿ δὸ ἐνά ζ 5,χ σωοῦύ ᾽ ἐμ γαρ. ὡς ἕνομιζον ἔνιοι τῶν ἀφρῦνων. ἀμελὲς ἣν αὖ- 

"» -» ᾿ 3 "" Ἁ ΑἩ » 

τῷ περὶ τοῦ σώματος. ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι μὲν ὁρῶντες ῥι- 
- - »" Ἂ »Ἥ ᾽ ς -»" 

γῶντα καὶ ϑυραυλοῦντα καὶ διψῶντα πολλάκις ηγοῦν- 
Ψ ἣν νΎν 6 " » “ως Ε ΔἉ - ἤ 

το ἀμελεῖν τοῦ υγιαίνειν καὶ τοῦ ξῆν᾽ ὁ δὲ ταῦτα πάσ- 

πους, ἀεί ποτὲ τῶν πνευμάτων ἐχεῖσε συρρεόντων᾽ 
 ὅ τὲ ᾿ἡκροχόρινϑος ἐπισκιάξει καὶ αὐτὴ μᾶλλον ἐπὶ 
τὸ “έχαιον καὶ πρὸς τὴν ἄρκτον ἀποκλίνει. πολὺ δὲ ι998 
καλλίονας ὑπάρχειν τὰς πόλεις ταύτας Ἐκβατάνων 

, 

- Ἁ ".." -, Ἂν - 

᾿ 4.» ἐν ᾿ χὼν μᾶλλον μὲν υγέαινε τῶν ἀεὶ ἐμπιμπλαμένων, μᾶλ- 
καὶ Βαβυλῶνος, καὶ πολυ αμξινον κατεσχευασϑαι 

λον δὲ τῶν ἔνδον μενόντων καὶ μηδέποτε μήτε ψύχους 
Ἢ μήτε καύματος πειρωμένων, ἔτι δὲ ἥδιον μὲν ἀλεαινό- 

μενος ἠσθάνετο, ἥδιον δὲ σιτέα προσεφέρετο, πολὺ δὲ 
μᾶλλον ταῖς ὥραις ἔχαιρε, καὶ τοῦτο μὲν εὐφραΐίνετο 
ϑέρους προσιόντος, ὁπότε ἤδη διαχέοι τὸν ἀέρα, τοῦτο 

τῶν ἐχεῖ βασιλείων τό τε Κράνειον καὶ τὴν ᾿4ϑήνη- 
σιν ἀκρόπολιν καὶ τὰ προπύλαια, μεγέϑει δὲ λείπε- 
σϑαι μόνον" καίτοι διακοσίων σταδίων εἶναι τὴν πε- 
ρέμετρον τῶν ᾿Δϑηνῶν, τοῦ Πειραιῶς συντιϑεμένου 
καὶ τῶν διὰ μέσου τειχῶν πρὸς τὸν περίβολον τοῦ " "» Ω »} -Ψ 

ὃὲ οὐκ ἤχϑετο παυομένου. ἃτε ἀπαλλαττόμενος τοῦ 
ἊΝ “-" ἤ Ὁ Ν ΝΜ ,Ὶ σφοδροῦ καύματος. ταῖς δὲ ὥραις συνεπόμενος καὶ 

," λων , »»νν , "ἡ 3 -“ 
χατ᾽ ὀλίγον αὐτῶν πειρώμενος ἀλύπως ἀφικνεῖτο 

᾿ . , Γ - Ἃ -ἭἫ “ἡ 

πρὸς ἑκατέραν τὴν ὑπερβολήν. πυρὶ δὲ ἡ σκιᾷ ἢ 

»» “ω Ἁ ᾿ " - 

ἄστεος" οἰκεῖσϑαι γὰρ οὐ πάλαι καὶ ταῦτα σύμπαντα" 
ν ᾿ Ἁ “μ ω " 3 , - -" ᾿ 5 ὥστε τὸ ἡμίσυ ἔχειν ἄϑηνας Βαβυλῶνος. εἰ τυγχάνει 
ν᾿ Δ.“ Υ͂ , "» ω , - 

ἀληϑὴ λεγόμενα περὶ τῶν ἐκεῖ. καὶ μὴν τό γε τῶν 
᾿ "» , “ ἐνἊ , Ὑ Ἁ 

λιμνῶν κάλλος. ἔτι δὲ ἀνδριάντας καὶ γραφὰς καὶ , ἡ. ; , ν ͵ σκέπῃ σπανίως ἐχρῆτο. οὐ προλαμβανῶὼν τον καιρὸν, 

οὐδὲ ὥσπερ οἱ ἄλλοι ἄνϑρωποι. ὅτι μὲν ἔξεστιν 
αὐτοῖς ἀεὶ πῦρ κάειν, εὐποροῦσι δὲ ἐσθῆτος. ἔχουσι 
δὲ οἰκίας. ἐὰν καὶ μικρὸν αἴσϑωνται ψύχους. εὐϑὺς 

ἀποδιδράσκουσι τὸν ἀέρα καὶ τὰ σώματα ἀχρεῖα ποι- 

οὖσι καὶ ἀδύνατα ἀνέχεσϑαι χειμῶνος. ὅτι δὲ ἔξεστιν 

κ αὐτοῖς σκιᾷ μὲν ἀφϑόνῳ χρῆσϑαι τοῦ ϑέρους. πί- 
νειν δὲ οἶνον ὁπόσον βούλονται, διὰ τοῦτο ἄπειροι 

ον μὲν ἡλίου διατελοῦσιν, ἄπειροι δὲ τοῦ διψῆν κατὰ 5 
φύσιν, οἰχότροφοι μὲν οὐχ ἧττον τῶν γυναικῶν, 
ἄπονοι δὲ καὶ ἀργοὶ τὰ σώματα. κραιπάλης δὲ καὶ 
λήϑης τὰς ψυχὰς γέμοντες. ὅϑεν δὴ καὶ ἐπιμηχανῶν- 
ται αὑτοῖς καὶ σιτία πονηρὰ καὶ βαλανεῖα τούτου χά- 
ριν, τῆς δ᾽ αὐτῆς ἡμέρας πολλάκις δέονται μὲν ἀνέ- 
μου, δέονται δὲ ἐσθῆτος, δέονται δὲ ὁμοῦ χιόνος καὶ 

πυρός, τὸ δὲ πάντων ἀτοπώτατον, ἐπιϑυμοῦσι καὶ 

χρυσόν τε καὶ ἄργυρον καὶ χαλκόν, τό τε νόμισμα 
καὶ τὰ ἔπιπλα καὶ τὴν τῶν οἰκιῶν κατασκευήν. ὑπερ- 

ὁ βάλλειν μὲν τὰ ἐνταῦϑα᾽ πλὴν αὐτῷ γε οὐ πολὺ μέ- 
λευν τῶν τοιούτων. τὸ δὲ τῆς ὁδοῦ μῆκος ἐκείνῳ μέν, 005 
ὥστε μεταβῆναι. πάμπολυ γίγνεσθαι" σχεδὸν γοῦν 
αὐτὸν ἐν ὁδῷ διάγειν τοῦ χειμῶνος καὶ τοῦ ϑέρους 

τὸ πλέον" αὐτὸν δὲ πλησίον καταλύσαντα Μεγάρων 
᾿4ϑήνησι γενέσϑαι τῇ ὑστεραίᾳ πάνυ ῥαδίως. εἰ μὲν» 
βούλοιτο, ἐπ᾿ Ἐλευσῖνος " εἰ δὲ μή, βραχυτέραν διὰ 
Σαλαμῖνος. μὴ δι᾽ ἐρήμων σταϑμῶν πορευύμενον᾽ 
ὥστε πλεονεκτεῖν βασιλέως καὶ μᾶλλον τρυφᾶν" ἄμει- 

᾿ ᾿ 
᾿, “νὰ Ἵ .ᾳ ) " ω " ῳφ νον γὰρ κατεσκχευασϑαι τὴν οἴκησιν. ταῦτα δὲ εἰώ- 

ϑει μὲν παίξων λέγειν ὅμως δὲ ἐνεδεί; ὶ σεν μὲν παιζὼν λέγειν" ομὼς δὲ ἐνεδείκνυτο τοῖς 
ς ω. ἢ" ω ἃ " » 

ϑαυμαξουσι τὸν πλοῦτον τοῦ Πέρσου καὶ τὴν λεγο- 
" ,, ᾿ [ ϑωΣ Ν - ’ μένην εὐδαιμονίαν οτι οὐδέν ἐστι τῶν ἐκείνου πραγ - 

ππὶ 

μι. ἢ Ἵ 
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λιμοῦ καὶ δίψους. ἀκόλαστοι δὲ ὄντες οὐχ ἥδονται 
ἀφροδισίοις διὰ τὸ μὴ περιμένειν ὀρέγεσθαι αὐτῶν" 
ὅϑεν ξητοῦσιν ἀχαρίτους καὶ ἀτερπεῖς ἡδονάς. ὁ δὲ 
λιμῷ μὲν ἐχρῆτο καὶ δέψει πρὸ τῆς τροφῆς ἑκάστοτε, 
καὶ ἐνόμιξε τοῦτο ἱκανώτατον καὶ δριμύτατον τῶν 
ν᾽ - Γ᾿ Ἁ “" Ἃ 

ὄψων. τοιγαροῦν ἥδιον μὲν προσεφέρετο μᾶξαν ἡ οἵ 
᾽ ᾿ “ ’ “ ο ""»"ν 

ἄλλοι τὰ πολυτελέστατα τῶν σιτίων. ηἡδιον δὲ ἔπινε 
νὕΡν Ν ο Ἢ οΦ-ΟΝἮ , Ἀ ἤ Ἵ 

τοῦ δέοντος υδατος ἡ οὗ ἄλλοι τὸν Θάσιον οἶνον. κα- 
᾿ ““Ψ ᾿Ὶ ᾿ ,Ὦἂ ᾿ ν Ἁ Ἀ ἤ 

τεγέλα δὲ τῶν. ὁπότε διψῷῶεν, τὰς μὲν κρήνας παρερ- 
, ῇ , , μ᾿ 

χομένων. ξητούντων δὲ ὁοπόϑεν πάντως ὠνήσαιντο 
ω Ἂ """"" , “ " , 

Χῖον ἡ “έσβιον. καὶ πολὺ ἔφασκεν ἀφρονεστέρους 
2 - ͵ ᾽ . ᾽ -- Ἁ 3 α. .ν» 

εἶναι τῶν βοσκημάτων ἐκεῖνα γὰρ οὐδέποτε διψῶντα 

κρήνην οὐδὲ ῥεῦμα καϑαρὸν παρελϑεῖν οὐδὲ πει- 10! 

νῶντα ἀπέχεσϑαι τῶν ἁπαλωτάτων φύλλων καὶ πόας 

τῆς ἱκανῆς τρέφειν. οἰκίας δὲ τὰς καλλίστας καὶ 
ὑγιεινοτάτας ἐν ἁπάσαις ταῖς πόλεσιν ἔχειν ἀναπε- 

πταμένας τά τεϊερὰ καὶ τὰ γυμνάσια. ἱμάτιον δὲ ἕν 
ἐξήρκει τοῦ ϑέρους αὐτῷ καὶ τοῦ χειμῶνος τοῦ γὰρ 
ἀέρος ἠνείχετο ῥαδίως, ἅτε δὴ συνήϑης αὐτῷ γενό- 

20 μένος. τοὺς δὲ πόδας οὐδέποτε ἔσκεπεν" οὐ γὰρ 
ἔφη τρυφερωτέρους εἷναι τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τοῦ 
προσώπου. ταῦτα γάρ. ἀσϑενέστατα πεφυκότα. μά- 

λιστα ἀνέχεσϑαι τὸ ψῦχος διὰ τὸ γεγυμνῶσϑαι ἀεί" 
μὴ γὰρ εἶναι τοῖς ἀνθρώποις δυνατὸν καταδησαμέ- 

ὄνους τὰ ὕμματα βαδίζειν, ὥσπερ τοὺς πόδας. ἔφη δὲ 
τοὺς πλουσίους ὁμοίους εἶναι τοῖς νεογνοῖς βρέφεσι" 
δεῖσϑαι γὰρ ἀεί ποτε σπαργάνων. ὑπὲρ οὗ δὲ πλεῖ- 
στα μὲν πράγματα ἔχουσιν ἄνϑρωποι., πλεῖστα δὲ 
χρήματα ἀναλίσκουσι. πολλαὶ δὲ ἀνάστατοι πόλεις 90. 

διὰ ταῦτα γεγόνασι, πολλὰ δὲ ἔϑν Ἤ τούτων ἕνεκεν 

οἰκτρῶς ἀπόλωλεν, ἁπάντων ἐκείν Ω χρημάτων ἀπο- 
νώτατον ἦν καὶ ἀδαπανώτατον. οὐ γὰρ ἔδει αὐτὸν 
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οὐδαμόσε ἐλϑεῖν ἀφροδισίων ἕνεκεν, ἀλλὰ παίξων 
ἔλεγεν ἁπανταχοῦ παρεῖναι αὐτῷ τὴν ᾿Δφροδίτην 
προῖκα" τοὺς δὲ ποιητὰς καταψεύδεσϑαι τῆς ϑεοῦ 
διὰ τὴν αὑτῶν ἀκρασίαν, πολύχρυσον καλοῦντας. 
ἐπεὶ δὲ πολλοὶ τοῦτο ἠπίστουν, ἐν τῷ φανερῷ ἐχρῆτο : 
καὶ πάντων ὁρώντων᾽ καὶ ἔλεγεν ὡς εἴπερ οἵ ἄνϑρω- 

[νὴ Ψ ν Ἵ δ΄ Ἁ Ὶ " 3 9 

ποι οὕτῶς εἶχον, οὐκ ἂν ἑαλὼῶ ποτὲ ἡ Τροία. οὐδ 
Ρ , ς -»" , " . , 
0 Πρίαμος ὁ Φρυγῶν βασιλεύς. ἀπὸ Διὸς γεγονώς, 

"Ἢ - ὺ 2 ι ᾽ , , δὲ Ἄ κ 4} 
ἐπὶ τῷ βωμῷ τοῦ Ζίιος ἐσφαγη. τοὺς δὲ “χαιους οὐ 

᾿ » Ω Ἁ Ἀ 

τῶς εἶναι ἄφρονας ὥστε καὶ τοὺς νεκροῦς νομίζειν 
Ὡ.. Ν -“ ᾿ 

προσδεῖσϑαι γυναικῶν καὶ τὴν Πολυξένην σφάττειν 
ἐ ""γ.. "» ἠ “ χ ’ “ Ἁ Ἁ “ 

ἐπὶ τῷ ταφῳῷ τοῦ Αχιλλέως. ἔφη δὲ τοὺς ἰχϑύυας 
ν ἢ ᾿ » 3 ’ " 

σχεδὸν τι φρονιμωτέρους φαίνεσϑαι τῶν ἀνθρώπων 
Ἂν νν ἣν 3 "" “᾿ ὁταν γὰρ δέωνται τὸ σπέρμα ἀποβαλεῖν, ἰόντας ἔξω 

“- ᾿ ᾿ Ὰ - ω 
προσκνᾶσϑαι πρὸς τὸ τραχύ. ϑαυμάξειν δὲ τῶν ἀν- 
ς ὡς Ἁ Ἁ ᾿ “ , Ἷ 3 ’ μμμὶ 
ϑρωώπῶων τὸ τον μὲν ποδὰ μὴ ϑέλειν ἀργυρίου κνασϑαι 

ΜΝ Ἁ - Ἁ δ᾿ Ἁ "-Ὁ- Υ ᾿Ἶ 

μηδὲ τὴν χεῖρα μηδὲ ἀλλο μηδὲν τοῦ σώματος. μηδὲ 
Ἁ , ᾿ὕ ᾿Ὶ " Ἤ . Ἁ 

τοὺς πανυ πλουσίους ἀναλῶσαι ἂν μηδεμίαν υπὲρ 
τούτου δραχμήν᾽ ἕν δὲ ἐκεῖνο τὸ μέρος πολλάκις πολ- 
λῶν ταλάντων. τοὺς δέ τινας ἤδη καὶ τῇ ψυχῇ παρα- 

" “Ἶ 7) ’ ᾿ 

βαλλομένους. ἔλεγε δὲ παίξων τὴν συνουσίαν ταύ- 
“, . » ἣΝ  ») - 3 " 

τὴν ευὐρημα εἶναι του Πανὸς. οτὲ τῆς ἤχους ἐρασϑεὶς 
3 γφυ ἢ - 3 2 - 3 " Ν οὐκ ἐδυνατὸ λαβεῖν. ἀλλ ἐπλανᾶτο ἐν τοῖς ορεσι 
" 6 ’ὔ Ἷ 3 ᾿ 6 » ῷ ᾽ 

νυχταὰ καὶ ἡμέραν. τότε οὐν τὸν Ερμὴν διδαξαι αὖὐ- 
’ " -“" ,᾿ ἷ,ὕ Ω Ἁ 9 »"- ἢ 

τὸν. οἰχτείραντα τῆς ἀπορίας. ατὲ υἷον αὐτοῦ. καὶ 

τόν, ἐπεὶ ἔμαϑε, παύσασϑαι τῆς πολλῆς ταλαι- 
’ Γ᾽ ᾿. “"Ἦ 

πωρίας᾽ ἀπ᾽ ἐκείνου δὲ τοὺς ποιμένας χφῆσϑαι μα- 
ϑόντας. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα ἐνίοτε τῶν ἀνθρώπων 
καταγελῶν ἔλεγε τῶν τετυφωμένων καὶ ἀνοήτων᾽ μά- 

λιστα δὲ ὕβριξε τοὺς σοφιστὰς τοὺς σεμνοὺς εἶναι 
’ -»Ἥ ᾿ ᾽ 

ϑέλοντας καὶ πλέον τι τῶν ἄλλων εἰδέναι οἰομένους. 
Ἕ " Ἁ - , : ἤ 

ἔλεγε δὲ διὰ τὴν μαλακέαν τοὺς ἀνθρώπους ἀϑλιῶτε- 
ἢ 
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» - "" Ἁ Δ Ἁ - 

ρον ξὴῆν τῶν ϑηρίων. ἐχεῖνα γὰρ υδατι μὲν ποτῷ 3058 
, -" ΝᾺ ἤ " ᾿, »" 3 »" 

χρώμενα, τροφῇ δὲ βοτανῃ. τὰ πολλὰ δὲ αὐτῶν γυ- 
ὮΝ ». Κ᾿ " ᾿ , ΜῚ 3 α΄ 

ἕνα ὄντὰ δι ἔτους. εἰς οἰκίαν δὲ οὐδέποτε εἰσιόντα, 
ἃ ν νυ ν » ἃ ῦ , ᾿ , » " 

πυρὶ δὲ οὐδὲν χρώμενα, ξῆν μὲν ὁπόσον ἡ φύσις ἕχά-91»Ν 
Ὁ" "Ἀ Ὺ , -»" ᾿. Ὃ 

ὅ στοις ἔταξε χρόνον. ἐὰν μηδεὶς ἀναιρῇ᾽ ἰσχυρὰ δὲ καὶ 
Ρ " Ἷ 6 , ΟὟ Ὑ ,ν: 5 Ν Ν 

ὑγιαίνοντα διαγειν ὁμοίως ἅπαντα. δεῖσϑαι δὲ μηδὲν 
᾿ - ἃ ᾿ Ἁ ᾿ " ἤ Ὸ 

ἰατρῶν μηδὲ φαρμάχων. τοὺς δὲ ἀνϑρώπους οὕτω 

μὲν πάνυ φιλοξώους ὄντας, τοσαῦτα δὲ μηχανωμένους 
πρὸς ἀναβολὴν τοῦ ϑανάτου. τοὺς μὲν πολλοὺς αὐ- 
τῶν μηδὲ εἰς γῆρας ἀφικνεῖσθαι. ξῆν δὲ νοσημάτων 
γέμοντας, ἃ μηδὲ ὀνομάσαι ῥάδιον, τὴν δὲ γῆν αὐ- 
τοῖς μὴ ἐξαρκεῖν παρέχουσαν φάρμακα, δεῖσϑαι δὲ 
καὶ σιδήρου καὶ πυρός. χαὶ μήτε Χείρωνος μήτε 
᾿Δσκληπιοῦ μήτε τῶν ᾿“σκληπιαδῶν ἰωμένων μηδὲν 

ὁ αὐτοῖς ὄφελος εἶναι διὰ τὴν αὐτῶν ἀκολασίαν καὶ 
πονηρίαν, μηδὲ μάντεων μαντευομένων μηδὲ ἱερέων 
καϑαιρόντων. εἰς δὲ τὰς πόλεις συνελθόντας, ὕπως 
ὑπὸ τῶν ἔξωϑεν μὴ ἀδικῶνται. τοὐναντίον αὑτοὺς 

ἀδικεῖν καὶ τὰ δεινότατα πάντα ἐργάξεσϑαι, ὥσπερ 
ἐπὶ τούτῳ συνεληλυϑότας. διὰ ταῦτα δὲ δοκεῖν αὐ- 
τῷ καὶ τὸν μῦϑον λέγειν ὡς τὸν Προμηϑέα κολάζξοι ὃ 
Ζεὺς διὰ τὴν εὕρεσιν καὶ μετάδοσιν τοῦ πυρός, ὡς 
ἀρχὴν τοῦτ᾽ ὃν καὶ ἀφορμὴν τοῖς ἀνθρώποις μαλακίας 
καὶ τρυφῆς. οὐ γὰρ δὴ τὸν Ζία μισεῖν τοὺς ἀνθρώ- 
πους οὐδὲ φϑονεῖν αὐτοῖς ἀγαϑοῦ τινος. ἐπεὶ δὲ ἔλε- 
γόν τινες οὐ δυνατὸν εἶναι ξῆν τὸν ἄνϑρωπον ὁμοίως 

τοῖς ἄλλοις ξῴοις διὰ τὴν ἁπαλότητα τῶν σαρκῶν καὶ 
διότι ψιλός ἐστιν, οὔτε ϑριξὶ σκεπόμενος, ὥσπερ τὰ 
πολλὰ τῶν ϑηρίων, οὔτε πτεροῖς. οὐδὲ δέρμα ἰσχυ- 
ρὸν ἐπαμπέχεται, πρὸς ταῦτα ἀντέλεγεν, οὕτω μὲν 
σφόδρα ἁπαλοὺς εἷναι διὰ τὴν δίαιταν" φεύγειν μὲν 
γὰρ ὡς τὸ πολὺ τὸν ἥλιον, φεύγειν δὲ τὸ ψῦχος, τὴν 
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δὲ ψιλότητα τοῦ σώματος μηδὲν ἐνοχλεῖν. ἐπεδεί- 
Α , ἤ ἍΜ 3 3 ὔ "» 

κνυε δὲ τοὺς τε βατράχους καὶ ἀλλα οὐκ ὀλίγα ξῷα 
" “ γ ἤ Ἁ 

πολὺ μὲν ἁπαλωῶτερα ἀνθρώπου. πολὺ δὲ ψιλότερα, 
" ἤ 4 ῇ)Ἅ 3 ἣ 3 

καὶ ἔνια τούτων ἀνεχόμενα οὐ τὸν ἀέρα μόνον. ἀλ- 
»" ἤ Ὁ -»" ’ "»Ὕ 

λὰ καὶ ἐν τῷ ψυχροτάτῳ υδατι ξῆν δυνάμενα τοῦ: 
" - 3 “ 3 - 

χειμῶνος. ἐπεδείκνυε δὲ τῶν ἀνθρώπων αὑτῶν τούς 
᾽ ᾿ Ἢ ᾿ , 3. ᾿)ὦῷὦἃἃ ’ ’ 

τὲ ὀφϑαλμοὺς καὶ τὸ πρόσωπον οὐδὲν δεόμενον σχέ- 

πης. καϑόλου δὲ ἐν μηδενὶ τόπῳ γίγνεσθαι ξῷον, 
ὃ μὴ δύναται ξῆν ἐν αὐτῷ" ἢ πῶς ἂν ἐσώϑησαν οἵ 
πρῶτοι ἄνϑρωποι γενόμενοι. μήτε πυρὸς ῦντος μήτε 
οἰκιῶν μήτε ἐσθῆτος μήτε ἄλλης τροφῆς ἢ τῆς αὐτο- 

μάτου; ἀλλὰ τὴν πανουργίαν τοῖς ὕστερον καὶ τὸ 
Γ.» " ι ᾿ ἢ 

7 πολλὰ εὑρίσκειν καὶ μηχανᾶσϑαι πρὸς τὸν βίον οὐ 
- ᾽ Ἁ ν 3 ’ 2 τ 

πᾶνυ τι συνενεγκεῖν. οὐ γὰρ προς ἀνδρείαν οὐδὲ δὲ- 
" » ᾿. 3 ἤ ν᾿ Ἁ 

καιοσύνην χρῆσϑαι τῇ σοφίᾳ τους ἀνθρώπους, ἀλλὰ 
ἔ Ἵ , Ψ' ν ω"» χὰ 3 

πρὸς ἡδονήν" διώκοντας οὖν τὸ ἡδὺ ἐξ ἀπαντος αεὶ 
" 3 Υ͂ »" 

ξῆν ἀηδέστερον καὶ ἐπιπονώτερον,. καὶ δοκοῦντας προ- 
: “ν "ν , » » ν "ἡ 

μηϑεῖσϑαι σφῶν αὐτῶν κάκιστα ἀπολλυσϑαι δια τὴν 
Ἁ " ’ ὕ Ἁ ἤ ᾿ ἰν2 ἂ»ο"» 

πολλὴν ἐπιμέλειαν τε καὶ προμηϑειαν. καὶ ουτῶ δὴ 

τὸν Προμηϑέα δικαίως λέγεσϑαι δεδεμένον ἐν πέτρα 
’ὕ Κ᾽ Ἵ Ἁ “. 3 “ ἢ Ἁ 5 

κείρεσϑαι τὸ παρ ὑπὸ τοῦ ἀετοῦ. ὁπόσα μὲν οὖν πο- 
λυδάπανα καὶ δεόμενα πραγματείας καὶ ταλαιπωρίας, 

» ᾿ ’ κ " " ,.κ 
ταῦτα μὲν ἀφῃρει καὶ βλαβερὰ τοῖς χρωμένοις ἀπέ- 

"ν» ᾿ ’ 3 ὕ)Ἅ Ἵ 

φαινεν" ὁσα δὲ ῥαδίως καὶ ἀπραγμόνως ἔστιν ἐπικου- 
. -“ , ν - ἣ ». λ ᾿, ρεῖν τῷ σώματι καὶ πρὸς χειμῶνα καὶ πρὸς λιμὸν καὶ 

» ὔὕ ῳ »"ἫὉ᾽ Ἵ ᾽ ’ 

πρὸς τὸ παῦσαί τινα ὄρεξιν τοῦ σώματος. οὐ παρέ- 
3 , »ν ᾿ ᾿ ἣ ὡ ᾿ 

πεμπὲεν οὐδὲν αὐτῶν. ἀλλὰ καὶ τόπους ηρεῖτο τους 
ς . “. κ᾿ ᾿ ᾿ Ἢ ᾿ 3 ,,. 

055 ὑγιεινοὺς μᾶλλον ἡ τους νοσώδεις καὶ τους εὐφόρους 

ἑκάστῃ ὥρα. καὶ τροφῆς ὅπως εὐπορήσει τῆς ἱκανῆς 
ἐπεμελεῖτο καὶ ἐσθῆτος τῆς μετρίας, πραγματῶν δὲ 

"» “ “ 

καὶ δικῶν καὶ φιλονεικιῶν καὶ πολέμων καὶ σταδσεῶν 
ἣ Ε -- » - ,. . 

ἐκτὸς ἡν. καὶ μάλιστα ἐμιμεῖτο τῶν ϑεῶν τον βίον 

90 
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δων τε καὶ ἀδελφῶν. διὰ δὲ ταῦτα μήτε ἐσθίοντα 

ἤδεσϑαι, τῶν ἡδίστων αὐτῷ παρόντων, μήτε πίνοντα 

ἐπιλανϑάνεσϑαι τῶν ὀχληρῶν. μηδεμίαν ὁ ἡμέραν 

διάγειν ῥαδίως, ἐν ἣ βλέπειν αὐτὸν εἶναι μὴ τὰ δεινό-- 

τατα πάσχοντα. καὶ τοῦτο μὲν νήφοντα ἐπιϑυμεῖν μέ- 

δ ης. ὡς τότε ἀπαλλαγησόμενον τοὴν συμφορῶν, τοῦτο 

δ᾽ αὖ μεϑύοντα ἀπολωλέναι νομέξειν, ὡς ἀδύνατον 

πὶ αὑτῷ βοηϑεῖν. ἔτι δὲ ἐγρηγορότα μὲν εὔχεσϑαι καϑυ- 

πνῶσαι. ὅπως ἐπιλάϑηται τῶν φύβων, κοιμώμενον 

δὲ ἀναστῆναι τὴν ταχίστην. ἅτε ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν ἐνυ- τὸ 

πνίων ἀπολλύμενον" τῆς δὲ χρυσῆς αὐτῷ πλατάνου 

καὶ τῶν Σεμιράμιδος οἰκοδομημάτων καὶ τῶν ἐν Βα- 

βυλῶνι τειχῶν μηδὲν ὄφελος γιγνόμενον. τὸ δὲ δὴ 

πάντων παραλογώτατον, φοβεῖσϑαι μὲν τοὺς ἀνό- 

πλους. πιστεύειν δ᾽ ἑαυτὸν τοῖς ὡπλισμένοις ; καὶ 10 

διερευνᾶσϑαι μὲν τοὺς προσιόντας. μή τις ἔχοι σί- 

δηρον. ἐν μέσῳ δὲ ξῆν τῶν σιδηροφορούντων. φευ- 

γειν δὲ ἀπὸ μὲν τῶν ἀνόπλων πρὸς τοὺς ὡπλισμέ- 

ἡννοῦς; ἀπὸ δὲ τῶν ὡπλισμένων πρὸς τοὺς ἀνόπλους" 

ἀπὸ μὲν γὰρ τοῦ πλήϑους φυλάττεσϑαι τοῖς δορυ-: 

φύροις, ἀπὸ δὲ τῶν δορυφόρων εὐνούχοις. οὐκ ἔχειν 

δὲ οἷς ἂν πιστεύσας οὐδὲ ὅποι τραπόμενος δυνήσεται 

ξῆσαι μίαν ἡμέραν ἀφόβως. ὑφορᾶσϑαι δὲ καὶ τὰ 

σιτία καὶ τὸ ποτόν. καὶ τοὺς προπειράσοντας ταῦτα 

ἔχειν, ὥσπερ, ἐν ὁδῷ πολεμίων γεμούσῃ τοὺς προε- 

ἀλλὰ μηδὲ τοῖς ἀναγκαίοις ϑαρρεῖν, 

οὕτω δὲ χαλεποῦ ὄντος τοῦ 

ἐχείνους γὰρ μόνους φησὶν Ὅμηρος ῥαδίως ξὴῆν. ὡς 
τῶν ἀνθρώπων ἐπιπόνως καὶ χαλεπῶς βιούντων. τὰ 
ὃὲ τοιαῦτα ἔφη καὶ τὰ ϑηρία διορᾶν. τοὺς μὲν γὰρ 
πελαργοὺς τὰ ϑερμὰ τοῦ ϑέρους ἀπολείποντας εἰς τὸν 
εὔχρατον ἀέρα ἀφικνεῖσθαι; καὶ 'διαγαγόντας ἐνταῦϑα 
ὁπόσον ἥδιστον τοῦ χρόνου, μετὰ ταῦτα ἀϑρόους ἀπιέ- 
ναι, τὸν χειμῶνα ὑποχωροῦντας. τὰς δὲ γεράνους ἐπι- 
φοιτᾶν τῷ σπόρῳ, χειμῶνα μετρίως φερούσας, καὶ 
τῆς τροφῆς ἕνεκα. τὰς δὲ ἐλάφους καὶ τοὺς λαγὼς 2098} 

0 τοῦ μὲν Ψυύχους » εἰς τὰ πεδία καὶ τὰ κοῖλα καταβαίνειν 
ἐκ τῶν ὀρῶν, κἀνταῦϑα ὑποστέλλειν τοῖς ἀπηνέμοις 
καὶ προσηνέσι, τοῦ δὲ καύματος εἰς τὴν ὕλην ἄπο-93Ν 
χωρεῖν καὶ τὰ βορειότατα τῶν χωρίων. ὁρῶν δὲ 
τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ἅπαντα μὲν τὸν βίον ἤαψαν. 

10 τομένους . ἅπαντας δὲ ἀλλήλοις ἐπιβουλεύοντας, ἀεὶ 
δὲ ἐν κακοῖς ὄντας μυρίοις, μηδέποτε δὲ ἡσυχίαν 
δυναμένους ἄγειν, ἀλλὰ μηδὲ ἐν ταῖς ἱερομηνίαις 
μηδὲ ἂν ἐκεχειρίαν ἐπαγγέλλωσι, καὶ ταῦτα σύμπαν- 
τα δι᾿ οὐδὲν ἕτερον τὰ μὲν δρῶντας, τὰ δὲ πάσχον- 

20 τας. ἢ ὕπως ξῆ ν δυνήσονται. καὶ μάλιστα δὴ δεδιό- 
τας μήποτε αὐτοὺς ἐπιλίπῃ τἀναγκαῖα δὴ λεγόμενα, 2108 
ἔτι δὲ φροντίζοντας καὶ ξητοῦντας ὅπως παισὶ τοῖς 
αὑτῶν καταλίπωσι πολλὰ χρήματα. ἐθαύμαξεν ὅτι 
μηδὲν αὐτὸς πράττοι τοιοῦτον, ἀλλὰ μόνος δὴ τῶν 

5 ἁπάντων ἐλεύϑερός ἐστι καὶ ὡς οὐδεὶς ἄλλος συνίησι 
τῆς αὑτοῦ μάλιστα εὐδαιμονίας. ὥστε οὐκέϑ᾽ αὑτὸν 
ἠξίου τῷ Περσῶν βασιλεῖ παραβάλλειν" πολὺ γὰρ 
εἶναι τὸ μεταξύ" τὸν μὲν γὰρ ἀϑλιώτατον ἁπάντων 
τυγχάνειν, φοβούμενον μὲν ἐν τοσούτῳ χρυσῷ πενίαν, 

80 φοβούμενον δὲ νόσους, τῶν δὲ νοσερῶν ἀπέχεσϑαι 
μὴ δυνάμενον. ἐκπεπλ ἡγμένον δὲ τὸν ϑάνατον, καὶ 
πάντας ἐπιβουλεύειν αὐτῷ νομίξοντα μέχρι τῶν παί- 

ρευνώνταρ. 

μήτε παισὶ μήτε γυναικί. 

πράγματος καὶ δυστυχοῦς τῆς μοναρχίας . μηδὲ ἀπαλ- 

λαγῆναί ποτε αὐτοῦ μήτε βούλεσϑαι μήτε δύνασϑαι. 

χαίτοι πάντα ὅσα δεινὰ τοῖς ἀνθρώποις παραμυ- 
καὶ γὰρ ’ Ν νν, Ἵ ’ ᾽ - 

25 ϑέαν ἔχει τὸ τυχὸν ἀναπαύσεσϑαι αὐτῶν. 

ὅστις ὑπὸ δεσμῶν ἔχεται, προσδοκᾷ ποτε λυϑῆναι, 
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καὶ τῷ τὴν πατρίδα φεύγοντι οὐκ ἀδύνατον κατελ- ϑανάτου, ὡς τυχὸν ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν ἐρωμένων ἀπο-- ϑεῖν., καὶ τῷ νοσοῦντι μέχρι τῆς τελευτῆς ἔστιν ἐ-Ἤ Υὕ λούμενος, ὥστε μοι δοκεῖ τότε μόνον χαίρειν, ἐπει-- 
πίξειν τὴν ὑγίειαν" τῷ ὃὲ οὐκ ἔστιν ἀπαλλαγῆναι δὰν πληγῇ. ἀνὴρ τύραννος. ὡς τοῦ μεγίστου κακοῦ τοῦ πράγματος, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εὖξ ξασϑαι γοῦν, εἰ μή γε ἀπηλλαγμένος. τὸ δὲ πάντων ἀτοπώτατον, οἵ μὲν ἕτερον. ὅσοις δὲ ἀνιᾶσϑαι συ μβέβηκε τῶν φίλων γὰρ ἄλλοι ἴσασιν ἐν ταῖς ἀνιάτοις γιγνόμενοι συμφο- ὃ 
τινὸς ἀποϑανόντος . σὰφ ὥς ἐπίστανται ὅτι παύσονταί φαῖς. ὥστε οὐ πολὺν χρόνον κακοπαϑοῦσιν. οἷς ἂν 
ποτε λυπούμενοι τῷ χρόνῳ᾽ τοῖς δὲ τοὐναντίον ἐπι-- μὴ ἀδύνατον ἡ τὸ ἀποϑνήσκειν᾽ οὗ δὲ τύραννοι τὰ 
τείνεται μᾶλλον τὰ χαλεπά. οὐ ῥάδιον μὲν γὰρ ἂν 'δρα μέγιστα κακὰ ἔχοντες ἐν τοῖς μεγίστοις νομίξουσιν γηρᾶσαι τύραννον » χαλεπὸν δὲ τυράννου γῆρας. οὐχ β ἀγαϑοῖς εἶναι, οἶμαι τῇ δόξῃ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων 

) οἷον ἵππου φασίν. οἵ τε γὰρ πεπονϑότες καχῶς πλεί- ἐξηπατημένοι τῶν ἀπείρων τοῦ πράγματος. καὶ ταύ-- τὸ 
ους οἵ τε καταφρονοῦντες" αὐτὸς δὲ τῷ σώματι βοη- ππτὴν ὁ ϑεὸς αὐτοῖς τὴν ἄγνοιαν συνέζευξεν, ἵνα πα- ϑεῖν ἀδύνατος αὑτῷ. πάντα μὲν οὖν τὰ δεινὸ ἃ πέφυκε ἢ ραμένωσι κολαξόμενοι. δοκεῖ δὲ τοῖς μὲν εὖ πράτ- μᾶλλον ἐχπλήττειν τοὺς προσδεχομέν ους ἢ λυπεν ἢ τουσι τῶν ἀνθρώπων ὁ μὲν βίος ἀμείνων, ὁ δὲ ϑάνα- 
τοὺς πειραϑέντας, καὶ πενία καὶ φυγὴ καὶ δεσμοὶ τος διὰ τοῦτο λυπηρότερος᾽ οἵ δὲ αὖ κακῶς ξῶντες 

» καὶ ἀτιμία. τοῦ ϑανάτου δὲ εἴ τις ἀφέλοι τὸ δέος, τὸν βίον δοκοῦσι δυσχερέστερον φέρειν. τὸν δὲ ϑά- 15 
οὐδὲν ὑπολείπεται δυσχερές" οὐ γὰρ μόνον αὐτὸς νατον ἤδιον προσδέχεσθαι. τοῖς δέ γε τυράννοις οὐκ ἐνοχλ εἶ τοὺς παϑόν τας, ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔτι λυποῦν--: ᾿ ἀμφότερα ταῦτα χαλεπώτερα ἢ τοῖς ἄλλοις" ξῶσι μὲν 
ται. ὁ δὲ φόβος οὕτω χαλεπός ἐστιν ὥστε πολλοὶ γὰρ πολὺ ἀηδέστερον τῶν πάνυ ἐπιϑυμούντων τε- 
ἤδη προέλαβον τὸ ἔργον οἵ μὲν ἐν νηὶ χειμαξόμενοι μι88} ϑνάναι. τὸν δὲ ϑάνατον οὕτω δεδοίκασιν ὡς ἥδιστα 
οὐ περιέμειναν καταδῦναι τὴν ναῦν. ἀλλὰ πρότερον διάγοντες ἐν τῷ βίῳ. πεφυκότος δὲ τοῦ τὰ μὲν ἡδέα 20 
αὑτοὺς ἀπέσφαξ αν. οἱ δὲ “μῶν περιειληφότων, μᾶλλον εὐφραίνειν, ὅταν ἡ σπάνια. τοῖς δὲ συνεχῶς 
σαφῶς εἰδότες ὅτι οὐδὲν πείσονται δεινότερον. τοῦτο χρωμένοις εἰς ἀηδίαν μον τὰ δὲ κακὰ 
δὴ τὸ χαλεπὸν ἀεὶ πάρεστι τοῖς μονάρχοις, ὁμοίωςουν ἢ} χαλεπώτερα εἶναι, μηδέποτε ἀπαλλαττόμενα, σχε- 
μὲν ἡμέρας, ὁμοίως ὁὲ νυκτός. καὶ τοῖς μὲν καταδι-- δὸν ἀμφότερα τοῖς τυράννοις καὶ τὰ ἡδέα καὶ τὰ 

 κασϑεῖσιν ἡμέρα ῥητὴ 1 πρόκειται, ἐν ἧ δεῖ ἀποϑνή- λυπηρὰ ἀεὶ πάρεστιν, ὡς λυπούμενον μὲν μηδέποτε 25 
ὄκειν, τοῖς δὲ καὶ τοῦτο ἄδηλον, εἴτε μετ᾽ ὀλίγον εἴτε παύεσϑαι σχεδόν, ἡδόμενον δὲ μηδέποτε αἰσϑάνε- 
ἤδη, καὶ οὐδεὶς καιρός. οὐδὲ ὁ βραχύ τατος, ἀπήλ- σϑαι. δέδοικε δὲ ἀεί ποτε τῶν μὲν πλουσίων τὴν 
λάκται τούτου τοῦ δέους. ἀλλὰ καὶ ἐσθίοντα ἀ ἀνάγκη δύναμιν, τῶν δὲ ἀπόρων τὴν ἐπιϑυμίαν τοῦ πλού-- 
δεδιέναι καὶ ϑύοντα τοῖς ϑεοῖς καὶ συμπίνειν τού- του. μόνοις δὲ τοῖς μονάρχοις τῶν μὲν εὖ παϑόν- 

80 τῷ τῷ φόβῳ καὶ συγχαϑεύδειν. εἶ δέ ποτε ἐπέλϑοι τῶν οὐδεὶς οἷδε χάριν᾽ οὐδέποτε γὰρ ἡγοῦνται τῶν 30 παίζειν τοῖς τοιούτοις, καὶ πρὸς ἀφροδισίοις οὗτος 96Ν ἱκανῶν τυγχάνειν, οἵ δὲ μὴ τυγχάνοντες ὧν βουλον- 
γιγνόμενος, ἐὰν καὶ πάνυ τύχῃ ἐρῶν. μέμνηται τοῦ β ται πάντων μάλιστα μισοῦσιν αὐτούς. καὶ μὴν ἐπι- 
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, ᾿ ἰ “ -ῳ ᾿, Ϊ“ " φϑονῶτατος ἀπαντῶν ὁ πλεῖστα, κἂν δικαίως. ἔχων 
" γω 1. , , , Ἂν ὥστε οὐδεὶς τυράννου ἐπιφϑονώτερός ἐστι. πρὸς δὲ 

ἢ 3 ᾿ Ἁ ᾽ “- ᾿ ““, 3 Ἕ ᾿ τούτοις ἀνάγκη μὲν αὐτῷ χαρίξεσϑαι τοῖς περὶ αὑτὸν 
ἃ , , γ - " ᾿ , 

εἰ δὲ μη. τάχιστα ἀπολεῖται. χαρίξεσϑαι δὲ πολλά- 
-ὉὩὉ ᾽ .ω Ἅ»ἬΆ » ΓΙ 

" κις πολλοῖς οὐ ῥάδιον μὴ ἄλλων ἀφαιρούμενον. 3 
ἔχει δὴ καὶ τοὺς ἀφαιρεϑέντας ἐχϑροὺς καὶ τοὺς εἰ- 
ληφότας ὑπόπτους καὶ ξητοῦντας ὅτι τάχιστα ἀπηλ- 
λάχϑαι. τὰ μὲν οὖν πόρρω διὰ τὸ πολὺ ἀφεστάναι 
φοβεῖται. τὰ δὲ ἐγγύς, ὅτι πλησίον ἐστὶν αὐτοῦ. καὶ 
παρὰ μὲν τῶν μακρόϑεν ὑφορᾶται πόλεμον, παρὰ δὲ 
τῶν ἐγγὺς δόλον. καὶ τὴν μὲν εἰρήνην ἀσύμφορον 
νομίξει διὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων σχολήν, τὸν δὲ πό- 
λεμον, ὅτι ἀνάγκη τοὺς ὑπηκόους ἐνοχλεῖν καὶ χρή- 
ματα πορίξοντα καὶ στρατεύεσϑαι προσαναγκαζοντα. 
τοιγαροῦν πολέμου μὲν ὄντος εἰρήνης ἐρῶσιν. εἰρή- 
νης δὲ γενομένης εὐθὺς μηχανῶνται πόλεμον. καὶ 
τοῦτο μὲν τῶν ἐπιτηδείων ἀφϑόνων ὄντων δεδοίκασι 
τοῦ πλήϑους τὴν ὕβριν, τοῦτο δὲ εἴ τις ἔνδεια κατα- 
λαμβάνοι, τὴν ὀργήν. ἡγοῦνται ὃὲ μήτε ἀποδημεῖν 
ἀσφαλὲς μήτε; μένειν μήτε προϊέναι μήτ᾽ ἔνδον διαι- 
τᾶσϑαι παρ᾽ αὑτοῖς. ἀλλὰ μηδὲ ἐπιβαίνειν οὗ ἂν 
ἐπιβαίνωσιν [ἀσφαλῶς], ἅπαντα δὲ εἶναι μεστὰ ἐνέ- 
δρας καὶ δόλων. ἀναλογίζεται δὲ ἕκαστος αὐτῶν καὶ 
τοὺς ϑανάτους τῶν τυράννων καὶ τὰς ἐπιβουλάς, ὅσαι 

" πώποτε γεγόνασι, καὶ σύμπαντα ταῦτα ἐφ᾽ αὑτὸν 
εἶναι νομίζει. καὶ οὕτως ἔχει περιφόβως ὡς σύμπαν- 
τας ἐκείνους τοὺς ϑανάτους ἀποϑανούμενος᾽ καὶ πε- 
ριβλέπειν μὲν ἀεὶ καὶ περιστρέφεσϑαι βούλεται, πλήη-- 2168 
γήσεσϑαι πανταχόϑεν οἰόμενος. αὐτὸ δὲ τοῦτο οὐκ 
ἔξεστι ποιεῖν ὑπὸ αἰσχύνης ἅμα καὶ φόβου. ὅσῳ γὰρ 
ἂν ἐνδηλότερος ἡ φοβούμενος ἀ ἀνὴρ τύραννος. τοσούτῳ 
μᾶλλον ἐπιβουλεύουσι καταφρονοῦντες τῆς δειλίας. 
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ω ᾿᾽ ἡ " Ω [ ᾿ ᾿ ξ Π 

ων ἔστιν οὐὔν ὁ βίος ὁμοιος ὡσπερ εἴ τις καϑείρξειε τινα 

ἐν εἷρχτῇ μικρᾷ, τῶν μὲν ἄνωϑεν ξιφῶν χρεμαμέ- 
νῶν. τῶν δὲ κυκλόϑεν περιπεπηγότων. καὶ τούτων 
ἁπτομένων τοῦ χρωτός" οὕτως οὐ τῷ σώματι μόνον, 
ἀλλὰ τῇ ψυχῇ τοῦ τυράννου περιπέπηγε τὰ ξίφη, ὃ 
ὥστε τὸν ἐν ἄδου Τάνταλον, ὃν φασι 

κεφαλῆς ὑπερτέλλοντα δειμαίνειν πέτρον, 

πολὺ ῥᾷον διάγειν. οὐ γὰρ δὴ ἔτι φοβεῖται ὁ Τάν-- 
ταλος μὴ ἀποϑάνῃ" τῷ δὲ τυράννῳ ξῶντι τοῦτο συμ- 

βέβηκεν, ὃ ἐκείνῳ νεκρῷ λέγουσιν. ὅσοι μὲν οὖν τὸ 

μιᾶς γεγόνασι τύραννοι πόλεως ἢ χώρας ὀλίγης. τού- 
τοις δὲ οὐκ ἀδύνατον ἀποδράντας ἐκ τῆς ἀρχῆς ἀλ- 
λαχόσε ποι καταφυγόντας ξῆν᾽ καίτοι οὐδεὶς ἄνδρα 

ἀγαπᾷ τύραννον, ἀλλὰ μισοῦσί τὲ καὶ ὑποπτεύουσι 
καὶ ῥαδίως ἐκδιδόασι τοῖς ἠδικημένοις " ὅσοι δὲ πολ-- 1Ὁ 
λῶν πόλεων ἄρχουσι καὶ ἐθνῶν καὶ ἀπείρου γῆς, 

Ϊ ἄν 

τὸ ὥσπερ ὃ τῶν Περσῶν βασιλεύς. τούτοις δὲ οὐδ᾽ ἃ 

ποτὲ παραστῇ συνεῖναι τῶν κακῶν κἂν ϑεῶν τις ἀφέ- 
λῃ τὴν ἄγνοιαν αὐτῶν, οὐ δυνατὸν ἐκφυγεῖν. δοκεῖ 
δὲ οὐδέποτε ἂν ἀσφαλῶς ξῆν. οὐδ᾽ εἰ χαλκοῦς ἢ σιυ-- 30 
δηροῦς γένοιτο, ἀλλὰ καὶ οὕτως ἂν κατακοπεὶς ἢ κα- 
ταχωνευϑεὶς ἀπολέσϑαι. ἐὰν μὲν οὖν τις αὐτῷ δια- 

λέγηται ϑαρρῶν, ὁ δὲ ὀργίζεται καὶ δέδοικε τὴν 

παρρησίαν" ἐὰν δὲ ϑεραπεύων καὶ ὑποκατακλινό- 
μένος. ὑποπτεύει τὴν ϑεραπείαν. καὶ ὑπὸ μὲν τῶν 55 
ἐλευϑερίως προσερχομένων οἴεται ὑβρέίξεσϑαι, ὑπὸ 
δὲ τῶν ταπεινοτέρων ἐξαπατᾶσϑαι. καὶ λοιδορού- 
μενος πολλαπλασίως ἀνιᾶται ἢ ἄλλος, ὅτι δὴ τύραν- 
νος ὧν ἀκούει κακῶς" ἐπαινούμενος δὲ οὐχ ἥδεται" 
οὐ γὰρ φρονοῦντας οὕτως οἴεται λέγειν. τοῦ δὲ καλ-- 30 

λίστου καὶ λυσιτελεστάτου κτήματος ἁπάντων ἐστὶν 

ἀπορώτατος, εὐνοίας καὶ φιλίας. ἐλπίσαι δὲ οὐδὲν 
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δύναται παρ᾽ οὐδενός, ἀλλὰ πρότερον τοὺς ἀγρίους ο΄ φεροῖ πεπόνϑασιν, ὧν οὐκ ἀηδῶς μέμνηνται. ἐρῶ 

λέοντας οἷ τρέφοντες ἀγαπήσουσιν ἢ τοὺς τυράννους ο΄ δ᾽ οὖν οἵοις ἀνδράσι καὶ ὅντινα βίον ξῶσι συνέβαλον 
οἱ ϑεραπεύοντες καὶ προσιόντες. ἐγὼ δὲ βαδίξζω μὲν ἐν μέσῃ σχεδόν τι τῇ Ἑλλάδι. ἐτύγχανον μὲν ἀπὸ 
ὅποι βούλομαι, φησί, νύχτωρ, βαδίζω δὲ μεϑ᾽ ἡμέ- δ} Χίου περαιούμενος μετά τινων ἁλιέων ἔξω τῆς ϑερι- 

ὅ ραν μόνος, ϑαρρῶ δέ, εἰ δέοι. καὶ διὰ στρατοπέδου μιΗπνῆς ὥρας ἐν μικρῷ παντελῶς ἀκατίῳ. χειμῶνος δὲ 
πορευόμενος ἄνευ κηρυκείου καὶ διὰ λῃστῶν" οὐ- γενομένου χαλεπῶς καὶ μόλις διεσώϑημεν πρὸς τὰ 
δεὶς γὰρ ἐμοὶ πολέμιος οὐδ᾽ ἐχϑρός ἐστι βαδίζοντι. κοῖλα τῆς Εὐβοίας" τὸ μὲν δὴ ἀκάτιον εἰς τραχύν 
ἂν δὲ ὃ ἅπας μὲν ἐκλίπῃ ὁ "'ϑὸν σός ν ἅπας δὲ ὁ ἄργυρος, ο΄ τινα αἰγιαλὸν ὑπὸ τοῖς κρημνοῖς ἐκβαλόντες διέφϑει-- 
ἅπας δὲ ὁ χαλκός : οὐκ ἂν ἐγὼ βλαβείην οὐδὲ μικρόν. ἔ ραν, αὐτοὶ δὲ ἀπεχώρησαν πρός τινας πορφυρεῖς 

ι0 ἐὰν δὲ ἅπασαι μὲν αἱ οἰκίαι πέσωσιν ὑπὸ σεισμοῦ, ο΄ ὡφορμοῦντας ἐπὶ τῇ πλησίον χηλῇ, κἀκείνοις συνερ-- 
καϑάπερ ἐν Σπάρτῃ ποτέ, καὶ πάντα διαφϑαρῇ τὰ ον γάξεσϑαι διενοοῦντο αὐτοῦ μένοντες. καταλειφϑ εὶς 
πρόβατα, ὡς μηδένα ἐσθῆτος εὐπορῆσαι , μὴ μόνον δὴ μόνος. οὐκ ἔχων εἰς τίνα πόλιν σωϑήσομαι. παρὰ 
δὲ τὴν “ττικήν, ἀλλὰ καὶ Βοιωτίαν καὶ Πελοπόννη- ᾿ς τὴν ϑάλατταν ἄλλως ἐπλανώμην, εἴ πού τινας ἢ πα- 

σον καὶ Θετταλίαν ἀπορία καταλάβῃ, ὥσπερ ἤδη {ῤὺΟῦΞο ραπλέοντας ἢ ὁρμοῦντας ἴδοιμι. προεληλυϑὼς δὲ 
ι5 πρότερόν φασιν. οὐδὲν ἐ ἐγὼ χεῖρον οὐδὲ ἀπορώτερον συχνὸν ἀνθρώπων μὲν οὐδένα ἑώρων ἐπιτυγχάνω 

βιώσομαι. παρὰ πόσον μὲν γὰρ ἔσομαι γυμνότερος δὲ ἐλάφῳ νεωστὶ κατὰ τοῦ κρημνοῦ πεπτῶώκχοτι παρ᾽ 

τοῦ νῦν. πόσῳ δὲ ἀοικότερος; ἱκανὰ δέ μοι τρο- αὐτὴν τὴν ῥαχίαν, ὑπὸ τῶν κυμάτων παιομένῳ φυ- 
φὴν παρασχεῖν καὶ μῆλα καὶ κέγχροι καὶ χριϑαὶ καὶ ᾿ς σῶντι ἔτι. καὶ μετ᾽ ὀλίγον ἔδοξα ὑλακῆς ἀκοῦσαι 
ὄροβοι καὶ τὰ εὐτελέστατα τῶν ὀσπρίων καὶ φηγὸς κυνῶν ἄνωϑεν μόλις πῶς διὰ τὸν ἡχον τὸν ἀπὸ τῆς 

0 ὑπὸ τῇ τέφρᾳ καὶ ὁ τῆς κρανείας καρπός, ᾧ φησιν ϑαλάττης. προελθὼν δὲ καὶ προβὰς πάνυ χαλεπῶς : 
Ὅμηρος εὐωχεῖν τοὺς τοῦ Ὀδυσσέως ἑταίρους τὴν ἀὈὖΘΟ πρός τι ὑψηλὸν τούς τε κύνας ὁρῶ ἠπορημένους καὶ 
Κίρκην, ὑφ᾽ ὧν ἀντέχει τρεφόμενα καὶ τὰ μέγιστα διαϑέοντας, ὑφ᾽ ὧν εἴκαξον ἀποβιασϑὲν τὸ ξῷον 
ϑηρία. 18 ἀλέσϑαι κατὰ τοῦ κρημνοῦ. καὶ μετ᾽ ὀλίγον ἄνδρα 

κυνηγέτην ἀπὸ τῆς ὄψεως καὶ τῆς στολῆς. τὰ γένεια 
ὑγιᾶ. κομῶντα οὐ φαύλως οὐδὲ ἀγεννῶς ἐξόπισϑεν, : 

ΕΥ̓ΒΟΙΚΟΣ Η ΚΥΝΗΓῸΟΣ, 2198 οἵους ἐπὶ Ἴλιον Ὅμηρός φησιν ἐλϑεῖν Εὐβοέας. σκώ- 

πτων. ἐμοὶ δοκεῖν, καὶ καταγελῶν. ὅτι τῶν ἄλλων 
Τόδε μὴν αὐτὸς ἰδών, οὐ παρ᾽ ἑτέρων ἀκούσας, ᾿ἀχαιῶν καλῶς ἐχόντων οἱ δὲ ἐξ ἡμίσους ἐκόμων. 

Ἢ διηγήσομαι. ἴσως γὰρ οὐ μόνον πρεσβυτικὸν πολυ- καὶ ὃς ἀνηρώτα με, ᾽4λλ᾽ ἡ. ὦ ξένε, τῇδέ που φεύ- 
λογία καὶ τὸ μηδένα διωθϑεῖσϑαι ῥαδίως τῶν ἐμπι- γοντα ἔλαφον κατενόησας; κἀγὼ πρὸς αὐτόν. Ἐκεῖ-- 30 
πτόντων λόγων, πρὸς δὲ τῷ πρεσβυτικῷ τυχὸν ἂν ῤ νος. ἔφην. ἐν τῷ κλύδωνι ἤδη" καὶ ἀγαγὼν ἔδειξα. 

εἴῃ καὶ ἀλητικόν. αἴτιον δέ, ὅτι πολλὰ τυχὸν ἀμφό-- ἑλκύσας οὖν αὐτὸν ἐκ τῆς ϑαλάττης τό τε δέρμα ἐξέ- 
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δειρε μαχαίρᾳ, κἀμοῦ συλλαμβάνοντος ὅσον οἷος τε 
ἦν; χαὶ τῶν σκελῶν ἀποτεμὼν τὰ ὀπίσϑια ἐκόμιξεν 
ἅμα τῷ δέρματι. παρεκάλει δὲ κἀμὲ συνακολουϑεῖν 
καὶ συνεστιᾶσϑαι τῶν κρεῶν᾽ εἶναι δὲ οὐ μακρὰν τὴν 

; βοῇ, μηρῷ Ἔπειτα ξωϑεν παρ᾽ ἡμῖν, ἔφη, κοιμηϑεὶς 
ἥξεις ἐπὶ τὴν ϑάλατταν, ὡς τά γε νῦν οὐκ ἔστι πλῶι- 
μα. καὶ μὴ τοῦτο, εἶπε, φοβηϑῆς. βουλοίμην δ᾽ ἂν 
ἔγωγε καὶ μετὰ πέντε ἡμέρας λῆξαι τὸν ἄνεμον" ἀλλ᾽ 
οὐ ῥάδιον, εἶπεν, ὅταν οὕτω πιεσϑῇ τὰ ἄκρα τῆς Εὐ- 

Υ βοίας ὑπὸ τῶν νεφῶν ὥς γε νῦν κατειλημμένα ὁρᾷς. 
καὶ ἅμα ἠρώτα με ὁπόϑεν δὴ καὶ ὅπως ἐκεῖ κατη-- 
νέχϑην. καὶ εἰ μὴ διεφϑάρη τὸ πλοῖον. Μικρὸν Ἤν τοὺν 
παντελῶς. ἔφην. ἁλιέων τινῶν περαιουμένων. κἀγὼ 
μόνος συνέπλεον ὑπὸ σπουδῆς τινος. διεφϑάρη δ᾽ 
ὅμως ἐπὶ τὴν γῆν ἐκπεσόν. Οὔκουν ῥάδιον, ἔφη, ζλ-- 
λως" ὅρα γὰρ ὡς ἄγρια καὶ σκληρὰ τῆς νήσου τὰ 
πρὸς τὸ πέλαγος. Ταῦτ᾽, εἶπεν. ἐστὶ τὰ κοῖλα τῆς 
Εὐβοίας λεγόμενα, ὅπου κατενεχϑεῖσα ναῦς οὐκ ἂν 
ἔτι σωϑείη᾽ σπανίως δὲ σώξονται καὶ τῶν ἀνθρώπων 
τινές, εἰ μὴ ἄρα. ὥσπερ ὑμεῖς, ἐλαφροὶ παντολῶς Ὁ 
πλέοντες. ἀλλ᾽ ἴϑι καὶ μηδὲν δείσῃς. νῦν μὲν ἐκ 
τῆς κακοπαϑείας ἀνακτήσει σαυτόν" εἰς αὔριον δέ, 
ὅταν ἢ δυ νατόν, ἐπιμελησόμεϑα ὅπως σωϑῇς . ἐπειδή 
σε ἔγνωμεν ἅπαξ. δοκεῖς δέ μοι τῶν ἀστικῶν εἶναί 

δ τις, οὐἽἹ ναύτης οὐδ᾽ ἐργάτης, ἀλλὰ ἄλλην τινὰ ἀσϑέ- 
νείαν τοῦ σώματος ἀσϑενεῖν ἔοικας ἀπὸ τῆς ἰσχνότη-- 
τος. ἐγὼ δὲ ἄσμενος ἠχολούϑουν᾽ ’ γὰρ ἐπιβου- 
δευϑήναί ποτὲ ἔδεισα; οὐδὲν ἔχων ἢ με ον ἱμάτιον. 
καὶ πολλάκις μὲν δὴ καὶ ἄλλοτε ἐπειράϑην ἐν τοῖς 
τοιούτοις καιροῖς ἅτε ἐν ἄλῃ συ νεχεῖ, ἀτὰρ οὖν δὴ 
καὶ τότε ὡς ἔστι πενία χρῆμα τῷ ὄντι ἱερὸν καὶ 
ἄσυλον, καὶ οὐδεὶς ἀδικεῖ, πολύ γε ἧττον ἢ τοὺς 
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“ . φ Ἀ ᾿ ἤ "Ὁ ᾿ Ἷ 

τὰ κηρύκεια ἔχοντας" ὡς δὴ καὶ τότε ϑαρρῶν εἵπόμην. 
. , ᾿ ͵ Ἀ ᾿ 

ἡ ηἦ"ν δὲ σχεδὸν τι περὶ τὰ τετταράκοντα στάδια πρὸς τὸ 
χωρίον. ὡς οὖν ἐβαδίζομεν.. διηγεῖτο μοι κατὰ τὴν 

ὁδὸν τὰ αὑτοῦ πράγματα καὶ τὸν βίον ὃν ἔξη μετὰ 
γυναικὸς αὐτοῦ καὶ παίδων. Ἡμεῖς γάρ, ἔφη. δύο ὑ 
ἐσμέν. ὦ ξένε. τὸν αὐτὸν οἰκοῦντες τόπον. ἔχομεν 
δὲ γυναῖκας ἀλλήλων ἀδελφὰς καὶ παῖδας ἐξ αὐτῶν 

υἱοὺς καὶ ϑυγατέρας. ξῶμεν δὲ ἀπὸ ϑήρας ὡς τὸ 
πολύ, μικρὸν τι τῆς γῆς ἐπεργαξόμενοι. , Ὁ γὰρ 
χωρίον οὐκ ἔστιν ἡμέτερον. οὔτε πατρῷον Ἰρρβήφη! ημεῖς τὸ 

ἐκτησάμεϑα, ἀλλὰ ἡσαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἐλεύϑεροι 
μέν. πένητες δὲ οὐχ ἧττον ἡμῶν. μισϑοῦ βουκοῖοι, 

βοῦς νέμοντες ἀνδρὸς μακαρίου τῶν ἐνθένδε τινὸς 
-" Ἁ Ἁ 3 ’ δ. ἃ Ἄ, 

ιν ἐκ τῆς νήσου, πολλὰς μὲν ἀγέλας καὶ ἵππων καὶ βοῶν 
Ν ) Γ ᾿ ». ᾿ ν κεκτημένου, πολλὰς δὲ ποίμνας. πολλοῦυς δὲ καὶ κα- ιὖ 

λοὺς ἀγρούς. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα χρήματα, σύμπαντα 
δὲ ταῦτα τὰ ὄρη. οὗ δὴ ἀποϑανόντος καὶ τῆς οὐσίας 
δημευϑείσης" φασὶ δὲ καὶ αὐτὸν ἀπολέσϑαι δια τὰ 
χρήματα ὑπὸ τοῦ βασιλέως" τὴν μὲν ἀγέλην εὐϑὺς 
ἀπήλασαν. ὥστε κατακόψαι. πρὸς δὲ τῇ ἀγέλῃ καὶ τὰ 30 
ἡμέτερα ἄττα βοίδια. καὶ τὸν μισϑὸν οὐδεὶς ἀποδέ- 
δωκε. τότε μὲν δὴ ἐξ ἀνάγκης αὐτοῦ κατεμείναμεν, 
οὗπερ ἐτύχομεν τὰς βοῦς ἔχοντες καί τινας σχηναὰς 
πεποιημένοι καὶ αὐλὴν διὰ ξύλων οὐ μεγάλην οὐδὲ 

ΠῚ 

" ἤ ἤ ὋΥ ΜΙ. ... ᾿ ,. εὖ ἤ “ 

ον έσχυραν, μοσχων ἕνεκεν, ὡς ἂν οἶμαι πρὸς αὕὉτὸ 35 

που τὸ ϑέρος. τοῦ μὲν γὰρ χειμῶνος ἐν τοῖς πεδίοις 
ἐνέμομεν, νομὴν ἱκανὴν ἔχοντες καὶ πολὺν χιλὸν 
ἀποκείμενον᾽ τοῦ δὲ ϑέρους ἀπηλαύνομεν εἰς τὰ 
ὄρη. μάλιστα δ᾽ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ τὸν σταϑμὸν 
ἐποιοῦντο᾽ τό τε γὰρ χωρίον ἀπύρρυτον, ἑκατέρωϑεν 30 

δὲ φάραγξ βαϑεῖα καὶ σύσκιος., καὶ διὰ μέσου πο-- 
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ταμὸς οὐ τραχύς 5) ἀλλ᾽ ὡς ὁᾶστος ἐμβῆναι καὶ βουσὶ 
καὶ μόσχοις; τὸ δὲ ὕδωρ πολὺ καὶ καϑαρόν. ἅτε 
τῆς πηγῆς γγὺς ἀναδιδού σης. καὶ πνεῦμα τοῦ έ- 
φους ἀεὶ διαπνέον διὰ τῆς φάραγγος" οἵ τὲ περικεί- 

» βδνοι δρυμοὶ μαλακοὶ καὶ κατάρρυτοι, ἥκιστα μὲν 
οἶστρον τρέφοντες. ἥκιστα ὃὲ ἄλλην τινὰ ΡΝ 
βουσί. πολλοὶ δὲ καὶ πάγκαλοι λειμῶνες ὑπὸ ὑψὴη 
λοῖς τε καὶ ἀραιοῖς δένδρεσιν ἀνειμένοι, καὶ πάντα 
μεστὰ βοτάνης εὐθϑαλοῦς δι᾽ ὅλου τοῦ ϑέρους. ὥστε 220 
μὴ πολὺν πλανᾶσϑαι τύπον. ὧν δὴ ἕνεκα συνήϑως 
ἐκεῖ καϑίστασαν τὴν ἀγέλην" καὶ τότε ἔμειναν ἐν 
ταῖς σκηναῖς, μέχρι ἂν εὕρωσι μισϑόν τινα ἢ ἔργον, 
καὶ διετράφησαν ἀπὸ χωρίου μικροῦ παντελῶς, ὃ 
ἔτυχον εἰργασμένοι πλ ἡσίον τοῦ σταϑμοῦ. τοῦτό γε 
ἐπήρκεσεν αὐτοῖς ἱκανῶς, ἅτε κόπρου πολλῆς ἐνούσης. 
καὶ σχολ ἦν ἄγοντες ἀπὸ τῶν βοῶν πρὸς ϑήραν ἐτρά- 
πήσαν, τὸ μὲν αὐτοί, τὸ δὲ καὶ μετὰ κυνῶν. δύο γὰρ 
τῶν ἑπομένων ταῖς βουσίν, ὡς δὴ μακρὰν ἦσαν οὐχ 
ὁρῶντες τοὺς Ψψομεῖς, ὑπέστρεψ αν ἐπὶ τὸν τόπον 
καταλιπόντες τὴν ἀγέλην. οὗτοι τὸ μὲν πρῶτον συν-102.Ν 

ἡκολούϑουν αὐτοῖς, ὥσπερ ἐπ᾽ ἄλλο τι᾿ καὶ τοὺς μὲν 
λύκους ὁπότε ἴδοιεν, ἐδίωκον μέχρι τινός, συῶν δὲ ἢ 
ἐλάφων οὐδὲν αὐτοῖς ἔμελεν. εἰ δέ ποτε ἴδοιεν τῶν 
αὐτῶν τινα ὀψὲ καὶ πρῷ; συνιστάμενοι ὑλάκτουν τε 

5 χαὶ ἥμυ νον. ὥσπερ ἂν εἰ πρὸς ἄνϑρωπον ἐμάχοντο. 
γευόμενοι δὲ τοῦ αἵματος καὶ συῶν καὶ ἐλάφων καὶ 
τῶν κρεῶν πολλάκις ἐσθίοντες. ὀψὲ μεταμανϑάνον- 
τες κρέασιν ἀντὶ μάξης ἥδεσϑαι, τῶν μὲν ἐμπιμπλά- 3:1 
μενοι, εἴ ποτε ἁλοίη τι, ὁπότε δὲ μή, 1 πδινῶντερ, μᾶλ-- 
λον ἤδη τῷ τοιούτῳ προσεῖχον, καὶ τὸ φαινόμενον 
ἐδέωκον πᾶν ὁμοίως. καὶ ὀσμῆς ἁμῃγέπῃ καὶ ἴχνους 
ἡἠσθάνοντο. καὶ ἀπέβησαν ἀντὶ βουκόλων τοιοῦτοί 
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τινες ὀψιμαϑεῖς καὶ βφαδύτεροι ϑηρευταί. χειμῶνος 

δὲ ἐπελϑόντος ἔργον μὲν οὐδὲν ἣν πεφηνὸς αὐτοῖς, 

οὔτε εἰς ἄστυ καταβᾶσιν οὔτε εἰς κώμην τινά" φρα- 

ξάμενοι δὲ τὰς σκηνὰς ἐπιμελέστερον καὶ τὴν αὐλὴν 
͵ Ν ᾿ ὔ ᾿ Ἁ " 

πυκνοτέραν ποιήσαντες, ουτῶ διεγένοντο. καὶ τὸ χω-- 

οίον ἐκεῖνο πὰν εἰργάσαντο, καὶ τῆς ϑήρας ἡ χειμε- 

ρινὴ ῥάων ἐγίγνετο. τὰ γὰρ ἴχνη φανερώτερα, ὥς 

ἂν ἐν ὑγρῷ τῷ ἐδάφει σημαινομενα᾽ ἡ δὲ χιῶν καὶ 
: ͵ “ ΟΝ - 

πάνυ τηλαυγῆ παρέχει. ὥστε οὐδὲν δεῖ ξητοῦντα 

πράγματα ἔχειν, ὥσπερ ὁδοῦ φερούσης ἐπ αὐταὶ καὶ 

τὰ ϑηρία μᾶλλόν τι ὑπομένει ὀκνοῦντα᾽ ἔστι ὃ ἔτι 

καὶ λαγῶς καὶ δορκάδας ἐν ταῖς εὐναῖς καταλαμβά- 

νειν. οὕτω δὴ τὸ ἀπ᾽ ἐκείνου διέμειναν. οὐδὲν ἔτι 

προσδεηϑέντες ἄλλου βίου. καὶ ἡμῖν συνέξευξαν γυ- 

ναῖκας τοῖς ἀλλήλων υἱέσιν ἑκάτερος τὴν αὐτοῦ ϑυ- 
“ Ἁ 3 ’ , 4 Ἁ 

9 γατέρα. τεϑνήκασι δὲ ἀμφότεροι πέρυσι σχεδὸν, τὰ 

μὲν ἔτη πολλὰ λέγοντες ἃ ἐβεβιώκεσαν, ἰσχυροὶ δὲ 

ἔτι καὶ νέοι καὶ γενναῖοι τὰ σώματα. τῶν δὲ μητέ- 

ρῶν ἡ ἐμὴ περίεστιν; ὃ μὲν οὖν ἕτερος ἡμῶν οὐδεπῶ- 

ποτε εἰς πόλιν κατέβη. πεντήκοντα ἔτη γεγονῶρ᾽ ἐγῶ 

δὲ δὶς μόνον. ἅπαξ μὲν ἔτι παῖς μετὰ τοῦ πατρύς, 

ὁπηνίκα τὴν ἀγέλην εἴχομεν. ὕστερον δὲ ἠκέ τις ἀρ-- 

9 ΜΝ γύριρν αἰτῶν ὥσπερ ἔχοντάς τι, κελεύων ἀκολου-- 

ϑεῖν εἰς τὴν πόλιν. ἡμῖν δὲ ἀργύριον μὲν οὐκ ἦν; 

ἀλλ᾽ ἀπωμοσάμην μὴ ἔχειν" εἰ δὲ μή. δεδωκέναι ἄν. : 

ἐξενίσαμεν δὲ αὐτὸν ὡς ἐδυνάμεϑα κάλλιστα καὶ 

δύο ἐλάφεια δέρματα ἐδώκαμεν" καγῶ ἠκολούϑησα 

εἰς τὴν πόλιν. ἔφη γὰρ ἀνάγκην εἶναι τὸν ἕτερον ἐλ- 

ϑεῖν καὶ διδάξαι περὶ τούτων. εἶδον οὐν. οἷα καὶ 

πρότερον, οἰκίας πολλὰς καὶ μεγάλας καὶ τεῖχος ἔξω- 

ϑὲεν καρτερὸν καὶ οἰκήματα τινὰ ὑψηλὰ καὶ τετρά- 

γωνα ἐν τῷ τείχει. τοὺς πύργους. καὶ πλοῖα πολλὰ 

η".. δ) 

ὄν ἀσα σες-. παφ τ ρος: άπ, 

«--- 
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ὁρμοῦντα ὥσπερ ἐν λίμνῃ τῷ λιμένι κατὰ πολλὴν 

ἡσυχίαν. τοῦτο δὲ ἐνθάδε οὐκ ἔστιν οὐδαμοῦ. ὅπου 
κατηνέχϑης᾽ καὶ διὰ τοῦτο αἴ νῆες ἀπόλλυνται. ταῦ- 
τα οὖν ἑώρων καὶ πολὺν ὄχλον ἐν ταὐτῷ συνειρ-- “591 
γμένον καὶ ϑόρυβον ἀμήχανον καὶ κραυγήν" ὥστε 
ἐμοὶ ἐδόκουν πάντες μάχεσϑαι ἀλλήλοις. ἄγει οὖν με 

πρός τινας ἄρχοντας. καὶ εἶπε γελῶν, Οὗτός ἐστιν ἐφ᾽ 
ὃν μὲ ἐπέμψατε. ἔχει δὲ οὐδὲν εἰ μή γε τὴν κόμην καὶ 
σκηνὴν μάλα ἰσχυρῶν ξύλων. οἱ δὲ ἄρχοντες εἰς τὸ 
ϑέατρον ἐβάδιξον, κἀγὼ σὺν αὐτοῖς. τὸ δὲ ϑέατρόν 
ἐστιν ὥσπερ φάραγξ κοῖλον, πλὴν οὐ μακρὸν ἑκατέρω- 
ϑεν, ἀλλὰ στρογγύλον ἐξ ἡμίσους, οὐκ αὐτόματον, ἀλλ᾽ 

3 ᾿; ,» ᾿ “ωι»-»Ἡ 'χ ἡ 

ῳκχοδομημένον λέϑοις. ἴσως δέ μου καταγελᾶς., ὁτι σοι 

διηγοῦμαι σαφῶς εἰδότι ταῦτα. πρῶτον μὲν οὖν πολὺν 
" τινὰ χρόνον ἄλλα τινὰ ἔπραττεν ὁ ὄχλος. καὶ ἐβόων 

,. Ἁ " Ρ ) -" ι 

ποτὲ μὲν πράως καὶ ἱλαροὶ πάντες, ἐπαινοῦντές τινας, 
Δ Ὁ , ) , Ε "ν ; ν.» 

ποτὲ δὲ σφόδρα ὀργίλως. ην δὲ τοῦτο χαλεπὸν τὸ τῆς 
3 - ᾽ - ᾿ 3 , , 3 ᾿. - 

ὀργῆς αὐτῶν᾽ καὶ τοὺς ἀνθρώπους εὐϑὺς ἐξέπληττον 
᾿ ᾿ Ν , , » Ν 

οἷς ἐνέκραγον᾽ ὥστε οὗ μὲν αὐτῶν περιτρέχοντες ἐδέ-- 
᾿ Ἢ ᾿ ᾿ ’ὔ φ ἣ “-Ὡ Π Ά 

οντο, οἵ δὲ τὰ ἱμάτια ἐρρίπτουν ὑπὸ τοῦ φόβου. ἐγὼ 
ΝῚ ᾿ »ν),"Ν γὼ" - - 
δὲ καὶ αὐτὸς απαξ ὀλίγου κατέπεσον ὑπὸ τῆς κραυ- 

- Ὺῃ ἥο. ὟΝ ὔ Ἤ -- 

γῆς, ὥσπερ κλυδῶνος ἐξαίφνης ἡ βροντῆς ἐπιρρα- 
,.. ' » .» » ς Ἷ ᾿' ΠῚ 3 

γείσης. ἄλλοι δὲ τινες ἀνϑρῶώποι παριόντες. οἱ ὃ 
᾿ Ἅ ᾿ , ᾿ -" 

ἔκ μέσων ἀνιστάμενοι. διελέγοντο πρὸς τὸ πλῆϑος, 101. 
Ρ ᾿ 2 κῳ« .’ » ᾿ ᾿ ᾿ ἣ - 

οὗ μὲν ὀλίγα ῥήματα, οὗ δὲ πολλοὺς λόγους. καὶ τῶν 
» , , ᾿ 

μὲν ἤκουον πολύν τινὰ χρόνον., τοῖς δὲ ἐχαλέπαινον 
᾽ ᾿, 4» ᾿ ἣ 2. ὧν ’ ᾿ ᾽ 

εὐϑυς φϑεγξαμένοις καὶ οὐδὲ γρυζειν ἐπέτρεπον. 
νὰ , , “μ᾿... »»» ἐπεὶ δὲ καϑέστασαν ποτε καὶ ἡσυχία ἐγένετο, παρή- 

, , ἣ ᾿] , “»ν;΄ »“" » 

γαγον κάμε. καὶ εἰπέ τις. Οὐτὸς ἐστιν. ὦ ἄνδρες. 
δ ἣ ; ᾿ “-«Ψ " 

90 τῶν χαρπουμένων τὴν δημοσίαν γὴν πολλὰ ἔτη οὐ 
’ “ Γ᾿ ᾽ : . ἢ Ὶ Ὶ - , 

μόνον αὕὗτος. ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ πρότερον, καὶ 
, ᾿ ν , » -» κατανέμουσι τὰ ἡμέτερα ὑρη καὶ γεωργοῦσι καὶ ϑη- 
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, » , , , Ἁ " 3 
ρδυουσι καὶ οἰκίας ἐνωκοδομήκασι πολλὰς καὶ ἀμ- 

, ἣ ΕἾ 9 

πέλους ἐμπεφυτεύκασι καὶ ἄλλα πολλὰ ἔχουσιν ἀγα- 
, » Ἀ ἤ 3 ἃ - “- » 

θη ϑά. οὔτε τιμὴν καταβαλόντες οὐδενὶ τῆς γῆς οὔτε 
Ὺ ᾿ ᾿ »" “ ἡ Ὲ Ἁ " Ἀ 2 

δωρεὰν παρὰ τοῦ δήμου λαβόντες. ὑπὲρ τίνος γὰρ 
Ἷ Ω) “ Ν καὶ - ἂν καὶ ἔλαβον; ἔχοντες δὲ τὰ ἡμέτερα καὶ πλουτοῦν-- ὃ 

" , ᾿ ᾿ 
τες οὔτε λειτουργίαν πώποτε ἐλειτουργησαν οὐδε- 

᾿ “- "} -" - Ἷ 

μέαν οὔτε μοῖράν τινα ὑποτελοῦσι τῶν γιγνομένων, 
᾽ ᾿ ἢ , “ Ο 

ἀλλ᾽ ἀτελεῖς καὶ ἀλειτούργητοι διατελοῦσιν, ὥσπερ 
3 ’ " Ἷ Ω , " ᾿ 2 ᾿ 

εὐεργέται τῆς πόλεως. οἶμαι δέ, ἔφη. μηδὲ ἐληλυϑὲ- 
᾿ ᾿ " , ,, ᾽ ἔ , 

ναι πώποτε αὐτοὺς ἐνθάδε. κάγω ἀνένευσα. 0 δὲ 
» 6 Ὄ ὦ. 6 -“ » 

ὄχλος ἐγέλασεν. ὡς εἶδε. καὶ ὁ λέγων ἐκεῖνος ὠργί- 
σϑη ἐπὶ τῷ γέλωτι καί μοι ἐλοιδορεῖτο. ἔπειτα ἐπι-- 

Ἔ " ᾽ " ω “ ἰχὴ 3 κ᾿) 

στρέψας, Εἰ οὖν. ἔφη. δοκεῖ ταῦτα ουτῶς, οὐκ ἂν 
ἤ ἰχ Ἁ Ἀ ἤ Ἁ Ἀ 

ἢ φρϑανοιμὲν ἀπαντὲς τὰ κοινὰ διαρπασαντες, οὗ μὲν τὰ 
᾿ - ἤ Ο’ " »"» - ,ὕ 

χρήματα τῆς πόλεως, ὥσπερ ἀμέλει καὶ νῦν ποιοῦσί 
Ἢ Ἁ , ἤ Ἁ 

τινες. οἱ δὲ τὴν χώραν κατανειμάμενοι μὴ πείσαντες 
Ῥ -" - ’ "» 

ὑμᾶς. ἐὰν ἐπιτρέψητε τοῖς ϑηρίοις τούτοις προῖκα 
ΠῚ Ἷ Ἂ ὔ Ἷ - -Ὁ 3 " κι 

ἔχειν πλέον ἡ χίλια πλέϑρα γῆς τῆς ἀρίστης. οϑεν 
Γ “) "" ’ 3 " ’ "ἱ 

ὑμῖν ἔστι τρεῖς χοίνικας Αττικας σίτου λαμβάνειν 
᾽ ᾿" Ὑ ᾽ Ἁ ΝΜ 3 ’ ᾿ ’ ΟῸ’ 3 " 

κατ᾽ ἄνδρα. ἐγὼ δὲ ἀκούσας ἐγέλασα οσον ἐδυνα- 
Ὗ » ν ν Ἵ 

μην μέγιστον. τὸ δὲ πλῆϑος οὐκ ἐγέλων. ὥσπερ προ- 
͵ ᾿ Ν Ρὼ ᾿ δὴ 

τερον. ἀλλ᾽ ἐθορύβουν. ὁ δὲ ἀνϑρῶπος ὁ ῥήτωρ 
͵ ι Ἁ νι ἢ ἐ " 

ἐχαλέπαινε, καὶ δεινὸν ἐμβλέψας εἰς ἐμὲ εἶπεν, Ορᾶτε 
Ἁ Ω; - "Ἰ 

τὴν εἰρωνείαν καὶ τὴν υβριν τοῦ καϑάρματος, ὡς κα- 
“" , κι 3 “ 3 ’ , »: 

ταγελᾷ πάνυ ϑρασέως; ον ἄπαγειν ὀλίγου δέω καὶ 

τὸν κοινωνὸν αὐτοῦ. πυνϑάνομαι γὰρ δυο εἶναι 
᾿ ᾿ - , Ὁ νι 

τοὺς κορυφαίους τῶν κατειληφοτῶν ἀπασαν σχεδὸν 
᾿ ᾿ κὴ Ἁ ᾽ ᾿; δντὴν ἐν τοῖς ὄρεσι χώραν. οἶμαι γὰρ αὐτοὺς μηδὲ 
- » »- " , 

τῶν ναυαγίων ἀπέχεσϑαι τῶν ἑκάστοτε ἐκπιπτόντων» 

ὑπὲρ αὐτὰς σχεδόν τι τὰς Καφηρίδας οἰκοῦντας. πο-- 80 
Ω - 3 Υ Ἂν δ᾿ 

ὃεν γὰρ οὕτω πολυτελεῖς ἀγρούς, μᾶλλον δὲ ολας 

κώμας κατεσκευάσαντο καὶ τοσοῦτον πλῆϑος βοσκη- 
Δ ἢ 

ῳ μι." 
ῳ- ἤ 
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μάτων καὶ ξεύγη καὶ ἀνδράποδα: καὶ ὑμεῖς δὲ ἴσως 
ὁρᾶτε αὐτοῦ τὴν ἐξωμίδα ὡς φαύλη, καὶ τὸ δέρμα, 
ὃ ἐλήλυϑε δεῦρο ἐναψάμενος τῆς ὑμετέρας ἕνεκεν 
ἀπάτης, ὡς πτωχὸς δῆλον ὃ ὅτι καὶ οὐδὲν ἔχων. ἐγὼ 
μὲν 7 γάρ, ἔφη. βλέπων αὐτὸν μικροῦ δέδοικα. ὥσπερ 
οἶμαι τὸν Ναύπλιον ὁρῶν ἀπὸ τοῦ Καφηρφέως ἤη- 
κοντα. καὶ γὰρ οἶμαι πυρσεύειν αὐτὸν ἀπὸ τῶν 
ἄκρων τοῖς πλέουσιν, ὅπως ἐκπέπτωσιν εἰς τὰς πέ- 
τρας. ταῦτα δὲ ἐκείνου λέγοντος καὶ πολλὰ πρὸς 
τούτοις, ὁ μὲν ὄχλος ἠγριοῦτο᾽ ἐγὼ δὲ ἠπόρουν καὶ 
ἐδεδοίκειν μή τι μὲ ἐργάσωνται κακόν. παρελθὼν ὃ᾽ 
ἄλλος τίς. ὡς ἐφαίνετο, ἐπιεικὴς ἄν ϑροῶπος ἀπό τε 5: 
τῶν λόγων οὗς εἶπε καὶ ἀπὸ τοῦ σχήματος πρῶ- 
τον μὲν ἠξίου σιωπῆσαι τὸ πλ ἰῆϑος" καὶ ἐσιώπησαν" 
ἔπειτα εἶπε τῇ φωνῇ πράως ὅτι οὐδὲν ἀδικοῦσιν οἵ 
τὴν ἀργὸν τῆς χῶρας ἐργαξόμενοι καὶ κατασχευάξον- 
τες, ἀλλὰ τοὐναντίον ἐπαίνου δικαίως ἂν τυγχάνοιεν" 
καὶ δεῖ μὴ τοῖς οἰκοδομοῦσι καὶ φυτεύουσι τὴν δημο-- 
σίαν γὴν χαλεπῶς ἔχειν, ἀλλὰ τοῖς καταφϑεέρουσιν. 
ἐπεὶ καὶ νῦν, ἔφη. ὦ ἄνδρες ̓ σχεδόν τι τὰ δύο μέρη 
τῆς χῶρας ἡμῶν ἔφημά ἐστι δι᾿ ἀμέλειάν τε καὶ ὀλι-- 
πσύφεπηι. κἀγὼ πολλὰ κέκτημαι πλέϑρα, ὥσπερ 
οἶμαι καὶ ἄλλος τις. οὐ μόνον ἐν τοῖς ὄρεσιν, ἀλλὰ 
καὶ ἐν τοῖς πεδινοῖς, ἃ εἴ τις ἐϑέλοι γεωργεῖν. οὐ 
μόνον ἂν προῖκα δοίην, ἀλλὰ καὶ ἀργύριον ἡδέως 
προστελέσαιμι. δῆλον γὰρ ὡς ἐμοὶ πλέονος ἀξία 
γίγνεται, καὶ ἅμα ἡδὺ ὃ ὅραμα χώρα οἰκουμένη καὶ 
ἐνεργός" ἡ δ᾽ ἔρημος οὐ μόνον ἀνωφελὲς κτῆμα τοῖς 
ἔχουσιν, ἀλλὰ καὶ σφόδρα ἐλεεινόν τε καὶ δυστυχίαν 
τινὰ κατηγοροῦν τῶν δεσποτῶν. ὥστε μον δοκεῖ 
μᾶλλον ἑτέρους προτρέπειν. ὅσους ἂν δύνησϑε τῶν 
πολιτῶν, ἐργάξεσϑαι τῆς δημοσίας γῆς ἀπολαβόντας. 553 καὶ 
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οὐντοὺς μὲν ἀφορμήν τινα ἔχοντας καὶ πλείω, τοὺς ὃ 

πένητας ὅσην ἂν ἕκαστος ἢ δυνατός, ἵνα ὑμῖν ἥ τε 
χώρα ἐνεργὸς ἡ καὶ τῶν πολιτῶν οἱ ϑέλοντες δύο 

τῶν μεγίστων ἀπηλλαγμένοι κακῶν, ἀργίας καὶ πε- 

νέας. ἐπὶ δέκα μὲν οὖν ἔτη προῖχα ἐχόντων" μετὰ δὲ ὃ ' 
τοῦτον τὸν χρόνον ταξάμενοι μοῖραν ὀλίγην παρ- 

9 Ἀ - -. 3 ᾿ Ν᾿ Ἁ "“ ἤ 

ἐχέτωσαν ἀπὸ τῶν καρπῶν. ἄπο δὲ τῶν βοσκηματῶν 
᾿ν Ὶ ᾿ “ “᾿ ᾿' 

ηδέν. ἐὰν δέ τις ξένος γεωργῆ. πέντε ἔτη καὶ οὗτοι ἐπὶ Ν “7 

Ὑ " ἤ Ὁ Ν " "}} 

μηδὲν ὑποτελούντων. ὕστερον δὲ διπλάσιον ἡ οἱ πο- 
ς Ὑ ἭἽ ἤ - ’ 

λῖται. ὃς δὲ ἂν ἐξεργάσηται τῶν ξένων διακόσια τὸ 
, ΚΧ ᾿ δ ᾿ " Ἴ 

πλέϑρα. πολίτην αὐτὸν εἶναι. ἵνα ὡς πλεῖστοι ὦσιν 
οὗ προϑυμούμενοι. 

- » -“ ᾿ Ἢ Η ᾿ τὶ Ὡ 

λῶν ἄγρια παντελῶς ἐστι καὶ αἰσχρὰ δεινῶς. ὠσπερ 
; - “ 3 ἤ ἤ . 

ἐν ἐρημίᾳ τῇ βαϑυταάτῃ. οὐχ ὡς προάστειον πολεῶς 

νι Ἁ -"Ὅ Ἁ ᾿, Ἁ "» γ' 

ἐπεὶ νυν γὲ καὶ τὰ πρὸ τῶν πυ- 5 

Ἁ ᾿ 3 ν ’ ’ Ν "» " 

τὰ δὲ γε ἕντος τείχους σπείρεται τὰ πλεῖστα καὶ κα-- ιὖ 

τανέμεται. οὐκοῦν ἄξιον. ἔφη. ϑαυμάσαι τῶν ῥητό- 
ρῶν, ὅτι τοὺς μὲν ἐπὶ τῷ Καφηρεῖ φιλεργοῦντας ἐν 
τοῖς ἐσχάτοις τῆς Εὐβοίας συκοφαντοῦσι,. τοὺς δὲ τὸ 

γυμνάσιον γεωργοῦντας καὶ τὴν ἀγορὰν κατανέμον- 
3 Ἁ ᾿" - Ἷ " , ᾿ 

τας οὐδὲν οἴονται ποιεῖν δεινον. βλέπετε γαρ αὕὙτοὶ 30 
ΡΝ 4 Γ Ρ “" ΒΩ Γ 

δήπουϑεν ὅτι τὸ γυμνάσιον ὑμῖν ἄρουραν πεποιη- ΄ 
““ ᾿ ς " . »ν 3 ; 

κασιν. ὥστε τὸν Ἡρακλέα καὶ ἄλλους ἀνδριαντας 
ς ᾿ - 3 

συχνοὺς ὑπὸ τοῦ ϑέρους ἀποκεκρύφϑαι. τοὺς μὲν 
" “ Ἁ "» Ἄ"““ ᾽ Ἵ ᾿. "Ὁ 

ἡρώων, τοὺς δὲ ϑεῶν" καὶ οτι καϑ' ἡμέραν τὰ τοῦ 
»᾿; ἤ δ ᾽ Ἁ 3 Ν 3 

ῥήτορος τούτου προβατὰ ξωϑὲν εἰς τὴν ἀγορᾶν ἐμ-- 25 
᾿ ") ,. ἢ ν, Ἀ ἢ ͵ ἣ 

45 βάλλει καὶ κατανέμεται τὰ περὶ τὸ βουλευτήριον καὶ 

τὰ ἀρχεῖα " ὥστε τοὺς πρώτους ἐπιδημήσαντας ξένους 

τοὺς μὲν καταγελᾶν τῆς πόλεως; τοὺς δὲ οἰκτείρειν 

αὐτήν. πάλιν οὖν ταῦτα ἀκούσαντες ὠργίξοντο 

πρὸς ἐκεῖνον καὶ ἐθορύβουν. 
τοὺς ταλαιπώρους ἰδιώτας οἴεται δεῖν ἀπαγαγεῖν. ἵνα 

δῆλον ὅτι μηδεὶς ἐργάξηται τὸ λοιπόν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν 

2ο 
ἠ 

καὶ τοιαῦτα ποιῶν 80 
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ἔξω λῃστεύωσιν, οἵ δ᾽ ἐν τῇ πόλει λωποδυτῶσιν. ο΄ ἐν τῷ καπνῷ ξηρά, οὐ πολὺ ἐκείνων χείρω, σκελί- 

ἐμοὶ δέ, ἔφη. δοκεῖ τούτους ἐᾶν ἐφ᾽ οἷς αὐτοὶ πε- δὲς ὑῶν καὶ ἐλάφεια καὶ ἄλλα γενναῖα κρέα. ἐνταῦ- 

ποιήκασιν, ὑποτελοῦντας τὸ λοιπὸν ὅσον μέτριον, ἢ δὴ ἐθορύβουν καὶ ψεύδεσϑαί μὲ ἔφασαν. ον 

περὶ δὲ τῶν ἔμπροσϑεν προσόδων συγγνῶναι αὐτοῖς. ἠρῶτα με εἰ σῖτον ἔχομεν καὶ πόσον τινά. εἶπον 

5 ὅτε ἔρημον καὶ ἀχρεῖον γεωργήσαντες τὴν γὴν κατε-- Ιοτὺ τὸν ῦντα ἀληθῶς" Δύο, ἔφην. μεδίμνους πυρῶν καὶ τ 
λάβοντο. ἐὰν δὲ τιμὴν ϑέλωσι καταβαλεῖν τοῦ χωρίου, ΓΒ Ν τέτταρας κριϑῶν καὶ τοσούτους κέγχρων; κυάμων 

ψ ἀποδόσϑαι αὐτοῖς ἐλάττονος ἢ ἄλλοις. εἰπόντος δὲ᾽ ἢ δὲ ἡμίεκτον᾽ οὐ γὰρ ἐγένοντο τῆτες. τοὺς μὲν οὖν 
αὐτοῦ τοιαῦτα. πάλιν ὃ ἐξ ἀρχῆς ἐκεῖνος ἀντέλεγε, β πυροὺς καὶ τὰς κριϑάς, ἔφην. ὑμεῖς λάβετε, τὰς δὲ 

καὶ ἐλοιδοροῦντο ἐπὶ πολύ. τέλος δὲ καὶ ἐμὲ ἐκέλευον κέγχρους ἡμῖν ἄφετε. εἰ δὲ κέγχρων δεῖσϑε, καὶ 
ιὸ εἰπεῖν ὅ,τι βούλομαι. Καὶ τέμε. ἔφην, δεῖ λέγειν; ἢ ἜὄΣΖᾶσταύτας λάβετε. Οὐδὲ οἶνον ποιεῖτε; ἄλλος τις ἡρώ- 10 

Πρὸς τὰ εἰρημένα, εἶπέ τις τῶν καϑημένων. Οὐκοῦν τησε; Ποιοῦμεν, εἶπον. ἂν οὖν Ἐπὶ ὑμῶν ἀφίκη- 
λέγω; ἔφην. ὅτι οὐδὲν ἀληϑές ἐστιν ὧν εἴρηκεν. ἐγὼ ται. δώσομεν" ὅπως δὲ ἥξει φέρων ἀσχόν τινα" ἡμεῖς 

μέν, ὦ ἄνδρες , ἐνύπνια ὥμην. ἔφην, ὁρᾶν, ἀγροὺς γὰρ οὐκ ἔχομεν. Πόσαι γάρ τινές εἰσιν ὑμῖν ἄμπελοι; 
καὶ κώμας καὶ τοιαῦτα φλυαροῦντος. ἡμ εἴς δὲ οὔτε ἢ Δύο μέν, ἔφην, αἱ πρὸ τῶν ϑυρῶν, εἴσω δὲ τῆς αὐὖ- 

ιὸ κώμην ἔχομεν οὔτε ἵππους οὔτε ὄνους οὔτε βοῦς. β λῆς εἴκοσι" καὶ τοῦ ποταμοῦ πέραν ἃς ἔναγχος ἐφυ- 1 

εἶϑε γὰρ ἣν ἔχειν ἡμᾶς ὅσα οὗτος ἔλεγεν ἀγαϑά, β τεύσαμεν., ἕτεραι τοσαῦται" εἰσὶ δὲ γενναῖαι σφόδρα 
ἵνα καὶ ὑμῖν ἐδώκαμεν καὶ αὐτοὶ τῶν μακαρέων 355 Π΄ς χαὴ τοὺς βότρυς φέρουσι μεγάλους. ὅταν οἱ παριόν- ". 

5. ἦμεν. καὶ τὰ νῦν δὲ ὄντα ἡμῖν χανά ἐστιν, ἐξ ὧν ᾿τα τὲς ἐπαφῶσιν αὐτούς. ἵνα δὲ μὴ (πράγματα ἔχητε) 7 
εἴ τι βούλεσϑε λάβετε" κἂν πάντα ἐϑέλητε, ἡμεῖς καϑ'᾽ ἕκαστον ἐρωτῶντες, ἐρῶ καὶ τἄλλα ἅ ἐστιν ἡμῖν" 

20 ἕτερα κτησόμεϑα. ἐπὶ τούτῳ δὲ τῷ λόγῳ ἐπήνεσθαν.Ό ἧ ὀΡ ὀ  Ἀαἷγες ὀκτὼ ϑήλειαι, βοῦς κολοβή, μοσχάριον ἐξ 30 
εἶτα ἐπηρώτα με ὃ ἄρχων τί δυνησόμεϑα δοῦναι τῷ αὐτῆς πάνυ καλόν, δρέπανα τέτταρα, δίκελλαι τἕτ- 
δήμω; ἩΡΥΝΝ Τέτταρα. ἔφην, ἐλάφεια δέρματα πάνυ β ταρες, λόγχαι τρεῖς, μάχαιραν ἡμῶν ἑκάτερος κέχτη- 

καλά. ὁ [ δὲ πολλοὶ αὐτῶν ἐγέλασαν. ὁ δὲ ἄρχων ται πρὸς τὰ ϑηρία. τὰ δὲ κεραμεᾶ σκεύη τέ ἂν λέ- 
Ἢ ἠγανάκτησε πρὸς με. Τὰ γὰρ ἄρκεια, ἔφην, σκληρά β γοι τις; καὶ γυναῖκες ἡμῖν εἰσι καὶ τούτων τέκνα. 
“» ἐστι καὶ τὰ τράγεια οὐκ ἄξια τούτων. τἄλλα δὲ πα- οἰκοῦμεν δὲ ἐν δυσὶ σκηναῖς καλαῖς" καὶ τρίτην ἔχο- 35 

λαιά, τὰ δὲ μικρὰ αὐτῶν εἰ δὲ βούλεσϑε, κἀκεῖνα ἱξν ς οὗ κεῖται τὸ σιτάριον καὶ τὰ δέρματα. Νὴ Δία, ψ 

λαβετε. πάλιν οὐν ἠγανάκτει καὶ ἔφη (8 ἄγροικον εἶπεν ὁ ῥήτωρ, ὅπου καὶ τὸ ἀργύριον ἴσως κατορύτ- 

εἶναι παντελῶς. κἀγώ, Πάλιν, εἶπον. αὖ καὶ σὺ τετε. Οὐκοῦν, ἔφην. ἀνάσκαψον ἐλθών, ὦ μῶρε. 
ἀγροὺς λέγεις; οὐκ ἀκούεις ὅτι ἀγροὺς οὐκ ἔχομεν; τίς δὲ κατορύττει ἀργύριον; οὐ γὰρ δὴ φύεταί γε. 

80 ὁ δὲ ἠρώτα με εἰ τάλαντον ἕκάτερος ᾿Αττικὸν δοῦναι ἐνταῦϑα πάντες ἐγέλων. ἐκείνου, ἐμοὶ δοκεῖν, κατα- 30 
ϑέλοιμεν. ἐγὼ δὲ εἶπον. Οὐχ ἵσταμεν τὰ κρέα ἡμεῖς" γελάσαντες. ταῦτα ἔστιν ἡμῖν" εἰ οὖν καὶ πάντα 
ἃ δ᾽ ἂν ἡ, δίδομεν. ἔστι δὲ ὀλίγα ἐν ἁλσί, τἄλλα δ᾽ 2368 ϑέλετε, ἡμεῖς ἑκόντες ὑμῖν χαριξόμεϑα, καὶ οὐδὲν 
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ὑμᾶς ἀφαιρεῖσϑαι δεῖ πρὸς βίαν ὥσπερ ἀλλοτρίων ἢ 
πονηρῶν" ἐπεί τοι καὶ πολῖται τῆς πόλεώς ἐσμεν. ὡς 
ἐγὼ τοῦ πατρὸς ἤκουον. 
ἀφικόμενος » ἐπιτυχῶν ἀργυρίῳ διδομένῳ,, καὶ αὐτὸς 

5 ἔλαβεν ἐν τοῖς πολίταις. οὐκοῦν καὶ τρέφομεν ὑμε- 

κἂν ποτὲ δέησϑε. βοη- 
ἢ " ω ᾿ ᾿. Ἢ ὔ 

ϑησουσιν υμἷῖν ποὸς ληστας ἡ πρὸς πολεμίους "" ᾿ "Ὶ ν " " ἱ Ὗ εῚ ὴ 5" 

τέρους πολίτας τοὺς παῖδας. 

νῦν 
μὲν οὖν εἰρήνη ἐστίν" ἐὰν δέ ποτε συμβῇ “καιρὸς 
τοιοῦτος, εὔξεσϑε τοὺς πολλοὺς φανῆναι ὁμοίους 
ἡμῖν. 

γε λοιδορούμενον 
τῶν μέντοι κρεῶν καὶ τῶν δερ- 

μάτων. ὅταν γέ τί ποτε ἕλωμεν ϑηρίον, μοῖραν δώ- 
σομεν" μόνον πέμπετε τὸν ληψόμενον. ἐὰν δὲ κελεύ- 

5 ὅητε καϑελεῖν τὰς σκηνάς, εἴ τι βλάπτουσι. καϑε- 
λοῦμεν. ἀλλ᾽ 

μαχεῖσθαι τότε περὶ ὑμῶν. 
ὥσπερ τὰς ; γυνοῖνας. 

εἰ μή 

ὅπως δώσετε ἡμῖν ἐνθάδε οἰκίαν" ἢ 
πῶς ὑπενεγκεῖν δυνγ ησόμεϑα τοῦ χειμῶνος : ἔστιν 
ὑμῖν οἰκήματα πολλὰ ἐντὸς τοῦ τείχους. ἐν οἷς οὐδεὶς 
οἰκεῖ τούτων εἰ δὲ οὐκ ἐνθάδε: 
ξῶμεν οὐδὲ πρὸς τῇ στενοχωρίᾳ τοσούτων ἀνϑρώ- 
πῶν ἐν ταὐτῷ διαγόντων καὶ ἡμεῖς ἐνοχλοῦμεν, οὐ 
δήπου διά γε τοῦτο μετοικίξεσϑαι ἄξιοί ἐσμεν." ὃ δὲ 
ἐτόλμησεν εἰπεῖν περὶ τῶν ναυαγίων, πρᾶγμα οὕτως 

ἰ τοῦτο γὰρ μικροῦ ἐξελαϑόμην 
εἰπεῖν ὁ πάντων πρῶτον ἔδει μὲ εἰρηκέναι" 

ἡμῖν ὃν ἀρκέσει. 

ἀνόσιον καὶ πονηρόν Ἷ 

τίς ἂν 
πιστεύσειέ ποτε ὑμῶν; πρὸς γὰρ τῇ ἀσεβείᾳ καὶ ἀδύ- 
νατὸν ἐστιν ἐκεῖϑεν καὶ ὁτιοῦν λαβεῖν, « ὅπου καὶ τῶν 
ξύλων οὐδὲν πλέον ἔστιν ἰδεῖν ἢ τὴν τέφραν" οὕτω 
πάνυ μικρὰ ἐκπίπτει. καὶ ἔστιν ἐκείνη μόνη ἡ ἀκτὴ 
ἁπασῶν ἀπρόσιτος. καὶ τοὺς ταλάρους, οὺς ἅπαξ εὑρόν 
ποτὲ ἐκβεβρασμένους, καὶ τούτους ΤῊΝ εἰς τὴν 
δρῦν τὴν ἱερὰν τὴν πλησίον τῆς ϑαλάττης. μὴ γὰρ 

καί ποτὲ ἐκεῖνος δεῦρουιο Β 

μὴ γὰρ δὴ τοῦτόν γε τὸν ῥήτορα νομίζετειοον 
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εἴη ποτέ, ὦ Ζεῦ, λαβεῖν μηδὲ κερδᾶναι κέρδος τοι- 

οὔτον ἀπὸ ἀνθρώπων δυστυχίας. ἀλλὰ ὠφελήϑην 
μὲν οὐδὲν πώποτε, ἠλέησα δὲ πολλάκις ναυαγοὺς 

ἀφικομένους » καὶ τῇ σκηνῇ ὑπεδεξάμην,. καὶ φαγεῖν 

ἔδωκα καὶ πιεῖν. καὶ εἴ τι ἄλλο ἐδυνάμην, ἐπεβοή- 
τ0η ϑήσα καὶ συνηκολούϑησα μέχρι τῶν οἰκουμένων. ἀλλὰ 

τίς ἂν ἐκείνων ἐμοὶ νῦν μαρτυρήσειεν; οὔκουν οὐδὲ 
τοῦτο ἐποίουν μαρτυρίας ἕνεκεν ῆ χάριτος, ὃς γε οὐδ᾽ 

μὴ γὰρ ὑμῶν γὲ μηδεὶς πε- 
ριπέσοι τοιούτῳ πράγματι. ταῦτα δὲ ἐμοῦ λέγοντος 

κἀγὼ πρὸς ἐμαυτὸν ἐνεϑυ- 

Ο 5. ᾽ , 

οϑὲεν σαν ἡπισταμην. 

Σ Δ ᾿ ; 
ἀνίσταταί τις ἐκ μέσων" 

Γ κὴ »} »"» Ἁ ᾽ -. Υ 

μήϑην οτι ἄλλος τις τοιοῦτος τυχὸν ἐμοῦ καταψευσο- 
ς Ὗ ᾿ ᾽ ᾿ Ἁ Γ "» , 

μενος. 0 δὲ εἶπεν, ἄνδρες. ἐγὼ πάλαι τοῦτον ἀμ- 
"»" " [ν ᾿ Ὺ » » Ἁ “, 

ποΜμ φριγνοῶν ἠπίστουν ομῶς. ἐπεὶ δὲ σαφῶς αὐυτον ἐγνῶ- 
, "“" » ν ἣ ν ᾽ » κα, δεινὸν μοι δοκεῖ, μᾶλλον δὲ ἄσεβες, μὴ εἰπεῖν 

ἃ συνεπίσταμαι μηδ᾽ ἀποδοῦναι λόγῳ χάριν - ἔργῳ 

τὰ μέγιστα εὖ παϑῶν. εἰμὶ δέ, ἔφη. πρλένηρ, ὡς ἔστε, 

καὶ ὅδε. δείξας τὸν παρακαϑήμενον. καὶ ὃς ἐπανέ- 
᾿ ᾿...." "" ’ ᾿ ἀμ Ἢ, ’ ) ᾿ 

στη" ἔτυχομεν δὲ πλέοντες ἐν τῇ Σωκλέους νηΐ τρί- 
Ψ" ἊΝ " »Ἕ Ἁ Ἁ 

τον ἔτος. καὶ διαφϑαρείσης τῆς νεῶς περὶ τὸν Κα- 
-ν “ "»»" , » "ἡ 

φηρέα παντελῶς ὀλίγοι τινὲς ἐσώϑημεν ἀπὸ πολ- 
ἃ 1 " 3 . ἦ᾿ ᾿ 

τους μὲν οὖν πορφυρεῖς ἀνέλαβον εἶχον γὰρ 
»» 3 ᾿ , , - Ἁ 

αὑτῶν τινὲς ἀργύριον ἐν φασκωλίοις. ἡμεῖς δὲ 

299 ἢ 

418 λῶν. 

ω , .3 » » 
γυμνοὶ παντελῶς ἐκπεσοντες δι΄ ἀτραποῦ τινος ἐβα- 

Ὁ ἡ Λ ζ ε ᾿ δίζομεν, ἐλπίζοντες ευρήσειν σκέπην τινὰ ποιμένων 
Ἅ ᾿ 

ῃ βουκόλων, 
Ἂ ἂν ἤ ϑ ᾽ 

διαφϑαρῆναι. καὶ μόλις ποτὲ ἤλθομεν ἐπὶ σκηνάς 
ἥ “- ᾿ ᾿ ᾿ τ' 

τινας, καὶ στάντες ἐβοῶμεν. προελϑὼν δὲ οὕτος 
, ν᾿ - " ν "»" μ᾿ 3 ’ 

εἰσάγει τε ἡμᾶς ἔνδον καὶ ἀνέκαε πῦρ οὐκ ἀϑροον, 
᾽ Ὶ » γε» . . ν , ΤΣ ...Δ δ ων ἀλλὰ κατ ὀλίγον" καὶ τὸν μὲν ἡμῶν αὕτος ἐνέτριβε, 

᾿ Ἂν 6 . ᾿. ᾽ εἰ . 2, . ’ 
τὸν δὲ ἡ γυνὴ στέατι" οὐ γὰρ ἣν αὑτοῖς ἔλαιον" τέ- 

Ἁ ΜΨ . ’ , κι 2 ’ 2 

λοὸς δὲ υδῶρ κατέχεον ϑεομὸον, ξως ἄνελαβον ἀπε- 

2 

ἤ ἔ Ἁ » 

κινδυνεύοντες ὑπὸ λιμοῦ τὲ καὶ δίψους . 

ΣΡ - 

δε δέ, σνφο.. τ ρτἌέρι το “ρ-οδῇ ΒΝ . πεν » .- “ 
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ψυγμένους. ἔπειτα κατακλίναντες καὶ περιβαλόντες ἢ τοῦτο ὑπὲρ τῆς πόλεως ἐγὼ παρ᾽ ἐμαυτοῦ δέδωμι. 
οἷς εἶχον παρέϑηκαν φαγεῖν ἡμῖν ἄρτους πυρίνους, ἐπὶ τούτῳ δὲ ἐπῃνέϑη, καὶ τἄλλα ἐγένετο ὡς εἶπε. 
αὐτοὶ δὲ κέγχρον ἑἐφϑὴν ἤσϑιον " ἔδωκαν δὲ καὶ οἶνον | χαὶ ἐκομίσϑη παραχρῆμα εἰς. τὸ ϑέατρον τὰ ἱμάτια 
ἡμῖν πιεῖν, ὕδωρ αὐτοὶ πίνοντες, καὶ κρέα ἐλάφεια χαὶ τὸ ἀργύριον. ἐγὼ δὲ οὐκ ἐβουλόμην λαβεῖν, 

" ὀπτῶντες ἄφϑονα, τὰ δὲ ἕψοντες" τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ: ἢ ἀλλ᾽ εἶπον ὅτι οὐ δύνασαι δειπνεῖν ἐν τῷ δέρματι. 5 
τῷ βουλομένους ἀπιέναι κατέσχον ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας. Οὐκοῦν, εἶπον. τὸ τήμερον ἄδειπνος μενῶ. ὅμως δὲ 

ἔπειτα προύπεμψαν εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἀπιοῦσι κρέας | ἐνέδυσάν με τὸν χιτῶνα καὶ περιέβαλον τὸ ἱμάτιον. 

ἔδωκαν καὶ δέρμα ἑκατέρῳ πάνυ καλόν. ἐμὲ δὲ ὁρῶν ἐγὼ δὲ ἄνωϑεν βαλεῖν ἐβουλόμην τὸ δέρμα. οἵ δὲ οὐκ 
ἐκ τῆς κακοπαϑείας ἔτι πονήρως ἔχοντα ἐνέδυσε χι- β εἴων. τὸ δὲ ἀργύριον οὐκ ἐδεξάμην οὐδένα τρόπον, 

 τώνιον, τῆς ϑυγατρὸς ἀφελόμενος" ἐκείνη δὲ ἄλλο ἀλλ᾽ ἀπωμοσάμην μὴ λήψεσϑαι. εἰ δὲ ἔστε τι τίς 10 

τι δάκος περιεξώσατο. τοῦτο, ἐπειδὴ ἐν τῇ κώμῃ λάβῃ. Τῷ ῥήτορι, ἔφην: δότε, ὅπως κατορύξῃ αὐτό" 
ἐγενόμην, ἀπέδωκα. οὕτως ἡμεῖς γε ὑπὸ τούτου ἐπίσταται γὰρ δῆλον ὅτι. ἀπ᾽ ἐκείνου δὲ ἡ ἡμᾶς οὐδεὶς 
μάλιστα ἐσώϑημεν μετὰ τοὺς ϑεούς. ταῦτα δὲ ἐκεί- ἠνώχλησε. σχεδὸν οὖν εἰρηκότος αὐτοῦ ταῦτα πρὸς 
νοῦ λέγοντος ὁ μὲν δῆμος ἤκουεν ἡδέως καὶ ἐπή- β ταῖς σκηναῖς ἦμεν. κἀγὼ γελάσας εἶπον. ᾽41λ᾽ ἕν τι 

ι νοῦν μὲ, ἐγὼ δὲ ἀναμνησϑείς, Χαῖρε, ἔφην, Σωτά- β ἀπεκρύψω τοὺς πολίτας, τὸ κάλλιστον τῶν κτημάτων. 15 

δη᾿ καὶ προσελϑὼν ἐφίλουν αὐτὸν καὶ τὸν ἕτερον. 11Ν Τί τοῦτο; εἶπε. Τὸν κῆπον; ἔφην; τοῦτον πάνυ 
ὁ ὃὲ δῆμος ἐγέλα σφόδρα. ὅτι ἐφίλουν αὐτούς. τότε καλὸν καὶ λάχανα πολλὰ καὶ δένδρα ἐ ἔχοντα. Οὐκ ἦν, 

ἔγνων ὅτι ἐν ταῖς πόλεσιν οὐ φιλοῦσιν ἀλλήλους. β ἔφη, τότε, ἀλλ᾽ ὕστερον ἐποιήσαμεν. ᾿ εἰσελϑόντες 

παρελθὼν ὃὲ ἐκεῖνος ὁ ἐπιεικὴς ὃ τὴν ἀρχὴν ὑπὲρ πον οὖν εὐωχούμεϑα τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας, ἡμεῖς μὲν κα- 

ὁ ἐμοῦ λέγων. Ἐμοί, ἔφη, ὦ ἄνδρες, δοκεῖ καλέσαι τακλινέντες ἐπὶ φύλλων τε καὶ δερμάτων ἐπὶ στι- 90 
τοῦτον εἰς τὸ πρυτανεῖον ἐπὶ ξένια. οὐ γάρ, εἰ μὲν 4 βάδος ὑψηλῆς, ἡ δὲ γυνὴ πλησίον παρὰ τὸν ἄνδρα 

ἐν πολέμῳ τινὰ ἔσωσε τῶν πολιτῶν ὑπερασπίσας, καϑημένη. ϑυγάτηρ δὲ ὡραία γάμου διηκονεῖτο, καὶ 
πολλῶν ἂν καὶ μεγάλων δωρεῶν ἔτυχε" νυνὶ δὲ δύο ἐνέχει πιεῖν μέλανα οἶνον ἡδύν. οἱ δὲ παῖδες τὰ κρέα 
σώσας πολίτας, τυχὸν δὲ καὶ ἄλλους οὗ οὐ πάρεισιν, παρεσκεύαζον, καὶ αὐτοὶ ἅμα ἐδείπνουν παρατιϑέν.- 

"» οὐχ ἔστιν ἄξιος οὐδεμιᾶς τιμῆς; ἀντὶ δὲ τοῦ χιτῶνος, τες, ὥστε ἐμὲ εὐδαιμονίξειν τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους. "5 
ὃν ἔδωκε τῷ πολίτῃ κινδυνεύοντι, τὴν ϑυγατέρα καὶ οἴεσϑαι μακαρίως ξῆν πάντων μάλιστα ὧν ἤπι- 

ἀποδύσας, ἐπιδοῦναι αὐτῶ τὴν πόλιν χιτῶνα καὶ στάμην. καίτοι πλουσίων οἰκίας τε καὶ τραπέξας 

ἱμάτιον, ἵνα καὶ τοῖς ἄλλοις προτροπὴ γένηται δι- ἠπιστάμην. οὐ μόνον ἰδιωτῶν, ἀλλὰ καὶ σατραπῶν 
καίοις εἶναι καὶ ἐπαρκεῖν ἀλλήλοις, ψηφίσασθαι δὲτιδα καὶ βασιλέων, οἱ μάλιστα ἐδόκουν μοι τότε ἄϑλιοι; 

80 αὐτοῖς καρποῦσϑαι τὸ χωρίον καὶ αὐτοὺς καὶ τὰ τέ- καὶ πρότερον δοκοῦντες, ἔτι μᾶλλον. ὁρῶντι τὴν ἐκεῖ 30 

κνα. καὶ μηδένα αὐτοῖς ἐνοχλεῖν, δοῦναι δὲ αὐτῷ πενίαν τε καὶ ἐλευϑερίαν. καὶ ὕτι οὐδὲν ἀπελείποντο 

καὶ ἑκατὸν δραχμὰς εἰς κατασκευήν" τὸ δὲ ἀργύριον β οὐδὲ τῆς περὶ τὸ φαγεῖν τε καὶ πιεῖν ἡδονῆς, ἀλλὰ καὶ 
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τούτοις ἐπλεονέχτουν σχεδόν τι. ἤδη δ᾽ ἱκανῶς ἡμῶν 
ἐχόντων ἦλ ϑὲ κἀκεῖνος ὁ ἕτερος. συνηκχολούϑει δὲ 
αὐτῷ υἱός, μειράκιον οὐκ ἀγεννές, λαγῶν “φέρων. 
εἰσελϑὼν δὲ οὗτος ἠρυϑρίασεν᾽ ἐν ὅσῳ δὲ ὁ πατὴρ 

5 αὐτοῦ ἠσπάξετο ἡμᾶς. αὐτὸς ἐφίλ σε τὴν κόρην καὶ 
τὸν λαγῶν ἐκδένῃ ἔδωκεν. ἡ μὲν οὖν παῖς ἐπαύσατο 
διακονουμένη καὶ παρὰ τὴν μητέρα ἐκαϑέξετο, τὸ 
ὃὲ μειράκιον ἀντ᾽ ἐκείνης διηκονεῖτο. κἀγὼ τὸν ξέ- 

, , “ - , νον ἠρῶτησα, “Α“Ὅσντη., ἔφην. ἐστίν. ἧς τὸν χιτῶνα 
᾽ . Γ » ν»νῳ  Ν ᾽ ν᾿ ἀποῦδυσας τῷ ναυαγῷ ἔδωκας; καὶ ος γελάσας. Θύκ, 
" 3 ᾽ ᾽ ᾿ ἔφη; ἀλλ᾽ ἐκείνη, εἶπε, πάλαι πρὸς ἄνδρα ἐδόϑη, 
καὶ τέχνα ἔχει μεγάλα ἤδη. πρὸς ἄνδρα πλούσιον εἰς 
κώμην. Οὐκοῦν, ἔφην, ἐπαρκοῦσιν ὑμῖν ὅ,τι ἂν 

ν ἢ ε , ᾿ ς ; "." , Ν | δέησϑε; Οὐδέν. εἶπεν ἢ γυνή, δεόμεϑα ἡμεῖς. ᾿ ἐκεῖ-- 
νοι δὲ λαμβάνουσι καὶ ὁπηνίκ᾽ ἄν τι ϑηραϑῃ καὶτι58 
ὀπώραν καὶ λάχανα" οὐ γὰρ ἔστι κῆπος παρ᾽ αὐτοῖς. 
πέρυσι πυροὺς ἐλάβομεν, 'σπέρμα ψιλόν, καὶ ἀπε- 
δώκαμεν αὐτοῖς εὐθὺς τῆς ϑερείας. Τί οὖν; ἔφην, 
καὶ ταύτην διανοεῖσϑε διδόναι πλουσίῳ, ἵνα ὑμῖν 
καὶ αὐτὴ πυροὺς δανείσῃ: ἐνταῦϑα μέντοι ἄμφω 
ἠρυϑριασάτην, ἡ κόρη καὶ τὸ μειράκιον. ᾿ὁ δὲ πατὴρ 
αὐτῆς ἔφη. Πένητα ἄνδρα λήψεται, ὅμοιον ἡμῖν κυ- 
νηγέτην᾽ καὶ μειδιάσας ἔβλεψεν εἰς τὸν νεανίσκον. 

, Γ ὝΙ .] , ΝΝ “γι Ἢ .υ κάγῶ, Τί οὖν οὐκ δὴ δίδοτε; ἢ δεῖ ποϑεν αὐτὸν ἐκιτιν 
κώμης ἀφικέσϑαι; Ζοκῶ μέν, εἶπεν. οὐ μακράν ἐστιν" 
ἀλλ᾽ ἔνδον ἐνθάδε. καὶ ποιήσομέν γε τοὺς γάμους 
ἡμέραν ἀγαϑὴν ἐπιλεξάμενοι. κἀγώ, Πῶς, ἔφην, 
κρένετε τὴν ἀγαϑὴν ἡμέραν; καὶ ὃς , Ὅταν μὴ μικρὸν 
ῃ τὸ σελήνιον" δεῖ δὲ καὶ τὸν ἀέρα εἶναι καϑαρόν, 
αἰθρίαν λαμπράν. κἀγώ, Τί δέ; τῷ ὄντι κυνηγέτης 
ἀγαϑύός ἐστιν; ἔφην. Ἔ;) γῶγε, εἶπεν ὁ νεανίσκος. καὶ 
ἔλαφον καταπονῶ καὶ σῦν ὑφίσταμαι. ὄψει δὲ αὖ- 
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Ἵ 5 » “ θίον, ἂν ϑέλῃς, ὦ ξένε. καὶ τὸν λαγῶν τοῦτον σύ: 
τη ἔφην, ἔλαβες: Ἐγώ, ἔφη γελάσας. τῷ “λιναρίῳ τῆς 

νυκτὸς" ἣν γὰρ αὐϑρία πάνυ καλὴ καὶ ἡ σελήνη τὴς 

λικαύτη τὸ μέγεϑος ἡλίκη οὐδεπώποτε ἐγένετο. ἐν- 
ταῦϑα μέντοι ἐγέλασαν ἀμφότεροι, οὐ μόνον ὁ τῆς 
κόρης πατήρ, ἀλλὰ καὶ ὁ ἐκείνου. ὁ δὲ ἠσχύνϑη καὶ 
ἐσιώπησε. λέγει οὖν ὃ τῆς κόρης πατήρ , Ἐγὼ μέν, 
ἔφη. ὦ παῖ, οὐδὲν ὑπερβάλλομαι. ὁ δὲ πατήρ σου 
περιμένει, ἔστ᾽ ἂν ἱερεῖον πρίηται πορευϑείς. δεῖ 
γὰρ ϑῦσαι τοῖς ϑεοῖς. εἶπεν οὖν ὁ νεώτερος ἀδελ- 
φὸς τῆς κύρης. ᾿4λλ᾽ ἱερεῖόν γε πάλαι οὗτος παρε- 

σχεύακε. καὶ ἔστιν ἔνδον τρεφόμενον ὄπισϑεν τῆς 
σχηνῆς γενναῖον. ἠρώτων οὖν αὐτόν. ᾿Δληϑῶς:; 
ὁ δὲ ἔφη. Καὶ πόϑεν σοι; ἔφασαν. Ὅτε τὴν ὗν 
ἐλάβομεν τὴν τὰ τέκνα ἔχουσαν, τὰ μὲν ἄλλα διέδρα" 
καὶ ἦν, ἔφη. ταχύτερα τοῦ λαγῶ" ἑνὸς δὲ ἐγὼ λέϑῳ 
ἔτυχον καὶ ἁλόντι τὸ δέρμα ἐπέβαλον" τοῦτο ἠλλα- 
ξάμην ἐν τῇ κώμῃ. καὶ ἔλαβον ἀντ᾽ αὐτοῦ χοῖρον, καὶ 
ἔϑρεψα ποιήσας ὕπισϑεν συφεόν. Ταῦτα. εἶπεν. ἄρα 
ἡ μήτηρ σοῦ ἐγέλα, ὁπότε ϑαυμάξοιμι ἀκούων γρυ-. 
λιξούσης τῆς συός. καὶ τὰς κριϑὰς οὕτως ἀνήλισκες. 
αἱ γὰρ εὐβοΐδες, εἶπεν. οὐχ ἱκαναὶ ἦσαν πιᾶναι. εἰ 

ΤῈ μή γὲ βαλάνους ἤϑελον ἐσϑέειν. ᾿᾽4λλ᾽ εἰ βούλεσϑε 
ἰδεῖν αὐτήν, ἄξω πορευϑείς. οὗ δὲ ἐκέλευον. ἀπῇσαν 

οὖν ἐκεῖνός τε καὶ οἵ παῖδες αὐτόϑεν δρόμῳ χαίροντες. 
ἐν δὲ τούτῳ ἡ παρϑένος ἀναστᾶσα ἐξ ἑτέρας σκηνῆς 
ἐχόμισεν οὗα τετμημένα καὶ μέσπιλα καὶ μῆλα χειμε- 

»" ’ -»" , » 
.14ΝἹ ρινὰ καὶ τῆς γενναίας σταφυλῆς βοτρυς σφριγώντας, 

Ὡβη καὶ ἔϑηκεν ἐπὶ τὴν τράπεξαν, καταψήσασα φύλλοις 
ν ἃ » -» δ » ᾿ ’ "Α 
ἄπο τῶν κρεῶν, υποβαλοῦσα καϑαραν πτερίδα. ἧκον : 

Ν "“ χ " Ἁ 

ὃξ χαὶ οἵ παῖδες τὴν ὑν ἄγοντες μετὰ γέλωτος καὶ 
- ’ - , - 

παιδιᾶς. συνηκολούϑει δὲ ἡ μήτηρ τοῦ νεανίσκου καὶ 
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ἀδελφοὶ δύο παιδάρια" ἔφερον δὲ ἄρτους τε καϑαροὺς 
καὶ φὰ ἐφϑὰ ἐν ξυλίνοις πίναξι καὶ ἐρεβέίνϑους φρυ- 

χτούς. ἀσπασαμένη δὲ τὸν ἀδελφὸν ἡ γυνὴ καὶ τὴν[ϑυ- 
γατέρα καὶ τὴν] ἀδελφιδὴν ἐκαϑέξετο παρὰ τὸν ἄνδρα 

αὐτῆς, καὶ εἶπεν, Ἰδοῦ τὸ ἱερεῖον, ὃ οὗτος πάλαι ἔτρε-- 
φεν εἰς τοὺς γάμους, καὶ τἄλλα τὰ παρ᾽ ἡμῶν ἕτοιμά 
ἐστι. καὶ ἄλφιτα καὶ ἄλευρα πεποίηται" μόνον ἴσως 
οἰναρίου προσδεησόμεϑα" καὶ τοῦτο οὐ χαλεπὸν ἐκ 
τῆς κώμης λαβεῖν. παρειστήκει δὲ αὐτῇ πλησίον ὁ 

υἱὸς πρὸς τὸν κηδεστὴν ἀποβλέπων. καὶ ὃς μειδιά- 
σας εἶπεν, Οὗτος. ἔφη, ἐστὶν ὁ ἐπέχων" ἴσως γὰρ 

ἔτι βούλεται πιᾶναι τὴν ὗν. καὶ τὸ μειράκιον, Αὕτη 

μέν, εἶπεν, ὑπὸ τοῦ λίπους διαρραγήσεται. κἀγὼ βου- 
λόμενος αὐτῷ βοηϑῆσαι , Ὅρα, ἔφην; μὴ. ἕως πιαίνε- 

5 ται ἡ ὗς οὗτος ὑμῖν λεπτὸς γένηται. ἡ δὲ μήτηρ, 
᾿ἀληϑῶς. εἶπεν, ὃ ξένος λέγει. ἐπεὶ καὶ νῦν λεπτό- 

κυ “ ͵ " ι , ’ ᾽ ᾿ Γ »" Ἁ 

τερος αὐτου γέγονε" καὶ πρῴην ῃσϑόμην τῆς νυκτὸς 
, Ἁ ΠῚ τ ἤ "νῳ -» - 

αὕτον ἐγρηγορῦτα καὶ προελθόντα ἔξω τῆς σκηνῆς. 

Οἱ κύνες, ἔφη. ὑλάκτουν, καὶ ἐξῆλϑον ὀψόμενος. Οὐ 

σύγε. εἶπεν. ἀλλὰ περιεπάτεις ἀλύων. μὴ οὖν πλείω: 
χρόνον ἐῶμεν ἀνιᾶσϑαι αὐτόν. καὶ περιβαλοῦσα ἐφί- 
λησε τὴν μητέρα τῆς κόρης. ἡ δὲ πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν 
ἑαυτῆς, Ποιῶμεν, εἶπεν, ὡς ϑέλουσι. καὶ ἔδοξε 

ταῦτα, καὶ εἶπον, Εἰς τρίτην ποιῶμεν τοὺς γάμους. 
; παρεχάλουν δὲ κἀμὲ προσμεῖναι τὴν ἡμέραν. κἀγὼ 
προσέμεινα οὐκ ἀηδῶς, ἐνθυμούμενος ἅμα τῶν πλου- 
σίων ὁποῖά ἐστι τά τε ἄλλα καὶ τὰ περὶ τοὺς γάμους, 

προμνηστριῶν τε πέρι καὶ ἐξετάσεων οὐσιῶν τε καὶ 
γένους, προικῶν τε καὶ ἕδνων καὶ ὑποσχέσεων καὶ 
ἀπατῶν. ὁμολογιῶν τε καὶ συγγραφῶν. καὶ τελευ- 
ταῖον πολλάκις ἐν αὐτοῖς τοῖς γάμοις λοιδοριῶν καὶ 
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, Ὺ Ἅ 3 μ 

ἄλλως οὐδ᾽ ὡς τάχ᾽ ἂν δόξαιμί τισιν, ἀδολεσχεῖν 
) ᾽ 3 3 μὶ 3 νιν ἄμ ᾿ “ ᾿: 
βουλόμενος, ἀλλ᾽ οὔπερ ἐξ ἀρχῆς ὑυπεϑέμην βίου καὶ 

-» -" ἤ -" “ ᾿ κι 

τῆς τῶν πενήτων διαγωγῆς παραδειγμαὰ ἐκτιϑείς. 0 

αὐτὸς ἠπιστάμην, τῷ βουλομένῳ ϑεάσασϑαι λόγων 
" »" - Ἁ , ἤ 

τε καὶ ἔργων καὶ κοινωνιῶν τῶν προς ἀλλήλους, εἴ τι 
- ’ “» Ὶ " ᾿ εν» 

τῶν πλουσίων ἐλαττοῦνται διὰ τὴν πενίαν προς τὸ ζὴν 
, ᾿ μ Ἥ »" , " 

08 εὐσχημόνως καὶ κατὰ φύσιν ἡ τῷ παντὶ πλέον ἔχουσι. 

καὶ δῆτα καὶ τὸ τοῦ Εὐριπίδου σκοπῶν. εἰ κατ᾽ 
ἀλήϑειαν ἀπόρως αὐτοῖς ἔχει τὰ πρὸς τοὺς ξένους, ὡς 
μήτε ὑποδέξασϑαί ποτε δύνασϑαι μήτε ἐπαρκέσαι 

δεομένῳ τινί, οὐδαμῇ τοιοῦτον εὑρίσκω τὸ τῆς ξενίας; 
ἀλλὰ καὶ πῦρ ἐναύοντας προϑυμότερον τῶν πλουσίων 
καὶ ὁδῶν ἀπροφασίστους ἡγεμόνας ἐπεί τοι τὰ τοι- 
αὗτα καὶ αἰσχύνοιντο ἄν" πολλάκις δὲ χαὶ μετα διδόν- 

τας ὧν ἔχουσιν ἑτοιμότερον᾽ οὐ γὰρ δὴ ναυχγῷ τιβ τὸ 
δώσει ἐκείνων οὔτε τὸ τῆς γυναικὸς ἁλουργὲς ἢ τὸ 

τῆς ϑυγατρὸς οὔτε πολὺ ἧττον τούτου φόρημα. τῶν 

χλαινῶν τινα ἢ χιτώνων. μυρία ἔχοντες. ἀλλ᾽ οὐδὲ 

τῶν οἰκετῶν οὐδενὸς ἱμάτιον. δηλοῖ δὲ καὶ τοῦτο 
Ν ᾿ Ἢ ᾿ ,Ν ’ - ᾿ 

»νκμ" ς ν “ 1) ᾿ς "»" Ὅμηρος τὸν μὲν γὰρ Ευμαιον πεποίηκε δοῦλον καὶ 
" - Ὃ Ἂ Υ ᾿. 

πένητα ὅμως τὸν Ὀδυσσέα καλῶς ὑποδεχόμενον καὶ 
- ’ὔ ᾿ Ἁ - Ἢ Ἁ ἤ 

τροφῇ καὶ κοίτῃ" τοὺς δὲ μνηστῆρας ὑπὸ πλουτοῦυ 
᾿ " » ἤ ».» ’ὔ " - "»}» . ἠδὲ 

καὶ ὕβρεως οὐ πάνυ ῥαδίως αὐτῷ μεταδιδόντας οὐδὲ 
ν ΥῚ 3 ᾿ν , ; 

τῶν ἀλλοτρίων, ὡς που καὶ αὐτὸς πεποίηται λέγων 
ἃ ᾿ , , | μ᾿ " , 3 ᾿ 

πρὸς τὸν Δντίνουν,. ὀνειδίζων τὴν ἀνελευϑερίαν,. 
ΜῈ “- ἤ Ψω» ἀμ δι. ἢ 

οὐ σύγ᾽ ἂν ἐξ οἴκου σῷ ἐπιστάτῃ οὐδ᾽ ἀλα δοίης. 
» ᾽ " ἤ ἮΝ “ 

ὃς νῦν ἀλλοτρίοισι παρήμενος οὔτι μοι ἔτλης 
᾽ -» Ἁ ᾿ ἤ 

σίτου ἀπάρξασϑαι, πολλῶν κατὰ οἶκον ἐόντων. 

"ἢ ΓΙ Ἁ ᾿ Ἁ , Μ Ἢ 3 

51 καὶ τούτους μὲν ἔστω διὰ τὴν αἀλλὴην πονηρίαν εἴναι : 
3 3 ᾿ , " 

τοιούτους᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν Πηνελόπην. καίτοι χρη- 
. ω ᾿ , " μ . Ι)"} ᾿ Υ͂ Ὰ ΡΝ ἔκ... ' “᾿" ᾿ 

ἀπεχϑειῶν. ἅπαντα δὲ τοῦτον τὸν λόγον διῆλθον οὐκιιον ἢ πονστὴν οὐσαν καὶ σφοδρα ἡδέως διαλεγομένην πρὸς 
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αὐτὸν καὶ περὶ τοῦ ἀνδρὸς πεπυσμένην, οὐδὲ ταύτην 
φησὶν ἱμάτιον αὐτῷ δοῦναι γυμνῷ παρακαϑημένῳ, 
ἀλλ᾽ ἢ μόνον ἐπαγγέλλεσθαι, ; ἂν ἄρα φανῇ ἀλη- 
ϑεύων περὶ τοῦ Ὀδυσσέως. ὅτι ἐκείνου τοῦ μηνὸς 
ἥξοι. καὶ ὕστερον. ἐπειδὴ τὸ τόξον ἤτει, τῶν μἱνη- 
στήρων, οὐ δυναμένων ἐπιτεῖναι, χαλεπαινόντων 
ἐκείνῳ, ὅτι ἠξίου πρὸς αὐτοὺς ἁμιλλᾶσϑαι περὶ ἄρε- 
τῆς, ἀξιοῖ δοϑῆναι αὐτῷ" οὐ γὰρ δὴ περὶ τοῦ γάμου 
γε εἶναι κἀκείνῳ τὸν λόγον, ἀλλ᾽ ἐὰν τύχῃ ἐπιτείνας 
καὶ διαβαλὼν διὰ τῶν πελέκεων. ἐπαγγέλλεται αὐτῷ 
δώσειν χιτῶνα καὶ ἱμάτιον καὶ ὑποδήματα" ὡς δέον 
αὐτὸν τὸ Εὐρύτου τόξον ἐντεῖναι καὶ τοσούτοις 
νεχνίσκοις ἐχϑρὸν γενέσϑαι, τυχὸν δὲ καὶ ἀπολέ- 
σϑαι παραχρῆμα ὑπ᾽ αὐτῶν. εἰ μέλλει τυγχάνειν 
ἐξωμίδος καὶ ὑποδημάτων, ἢ τὸν Ὀδυσσέα. εἴκοσιν 
ἐτῶν οὐδαμοῦ πεφηνότα, ἥκοντα ἀποδεῖξαι. καὶ 
ταῦτα ἐν ἡμέραις ῥηταῖς" εἰ δὲ μή, ἐν τοῖς αὐτοῖς 
ἀπιέναι ῥάκεσι παρὰ τῆς σώφρονος καὶ ἀγαϑῆς Ἰκα- 
θέου ϑυγατρὸς βασιλίδος. σχεδὸν δὲ καὶ ὁ Τηλέμα- 
χος τοιαῦτα ἕτερα πρὸς τὸν συβώτην λέγει περὶ αὖ- 
τοῦ, κελεύων αὐτὸν εἰς τὴν πόλιν πέμπειν τὴν ταχί- 

᾿ . Ν ’ " στην πτωχεύσοντα ἐχεῖ. καὶ μὴ πλείους ἡμέρας τρέ- 5521 
φειν ἐν τῷ σταϑμῶ" καὶ γὰρ εἰ συνέχειτο αὐτοῖς 
ταῦτα, ἀλλ᾽ ὅ γε συβώτης οὐ ϑαυ μάξει τὸ πρᾶγμα καὶ 
τὴν ἀπμνϑρωπίαν,. ὡς ἔϑους δὴ ὄντος οὕτως ἀκριβῶς 
καὶ ἀνελευϑέρως πράττειν τὰ περὶ τοὺς ξένους τοὺς 
πένητας, μόνους δὲ τοὺς πλουσίους ὑποδέχεσϑαι φι- 
λοφρόνως ξενίοις καὶ δώροις, παρ᾽ ὧν δῆλον ὃ ὅτι καὶ 
αὐτοὶ προσεδύκων τῶν ἴσων ἂν τυχεῖν. ὁποῖα σχεδὸν 
καὶ τὰ τῶν νῦν ἐστι φιλανϑρωπίας τε πέρι καὶ προαι- 
ρέσεως. αἷ γὰρ δὴ δοκοῦσαι φιλοφρονήσεις καὶ χά- 
ριτες. ἐὰν σκοπῇ τις ὀρϑῶς. οὐδὲν διαφέρουσιν 
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ἐράνων καὶ δανείων ,(ἐπὶ τόκῳ συχνῷ) καὶ ταῦτα ὡς 
τὸ πολὺ γιγνόμενα, εἰ μὴ͵ νὴ ΔΊ ὑπερβάλλει, τὰ νῦν; 
τὰ πρότερον; ὥσπερ ἐν τῇ ἄλλῃ συμπάσῃ κακία. ἔχω 

τη} μὴν εἰπεῖν καὶ περὶ τῶν Φαιάκων καὶ τῆς ἐκείνων 
»οπ φιλανθρωπίας, εἴ τῷ δοκοῦσιν οὗτοι οὐκ ἀγεννῶς : 

οὐδ᾽ ἀναξίως τοῦ πλούτου προσενεχϑῆναι αὐτῷ τῷ Ὀ- 

δυσσεῖ. μεϑ᾽ οἵας μάλιστα διανοίας καὶ δι᾽ ἃς πὴ 

προυτράπησαν ἀφϑόνως καὶ μεγαλοπρεπῶς χαρίζε- 
σϑαι. ἀλλὰ γὰρ πολὺ πλείω τῶν ἱκανῶν καὶ τὰ νῦν 
ὑπὲρ τούτων εἰρημένα. δῆλόν γε μὴν ὡς ὃ πλοῦτος 
οὔτε πρὸς ξένους οὔτε ἄλλως μέγα τι συμβάλλεται 
τοῖς κεκτημένοις. ἀλλὰ τοὐναντίον γλίσχρους καὶ Ῥη- 

δωλοὺς ὡς τὸ πολὺ μᾶλλον τῆς πενίας ἀποτελεῖν πέ- 

φυχεν. οὐδὲ γάρ, εἴ τις αὖ τῶν πλουσίων. εἷς που 

τάχα ἐν. μυρίοις. δαψιλὴς καὶ μεγαλόφρων τὸν τρόπον 

εὑρεθείη, τοῦτο ἱκανῶς δείκνυσι τὸ μὴ οὐχὶ τοὺς 
πολλοὺς χείρους περὶ ταῦτα γίγνεσϑαι τῶν ἀπορωτέ- 
ρῶν. ἀνδρὶ δὲ πένητι μὴ φαύλῳ τὴν φύσιν ἀρκεῖ τὰ 
παρόντα καὶ τὸ σώμα μετρίως ἀσϑενήσαντι. τοιούτου 
ποτὲ νοσήματος συμβάντος οἷάπερ εἴωϑε γίγνεσθαι : 
τοῖς οὐκ ἀργοῖς οὐδὲ ἑκάστοτε ἐμπιμπλαμένοις. ἀνα- 

κτήσασϑαι. καὶ ξένοις ἐλϑοῦσι δοῦναι προσφιλῆ ξέ-- 

νια χωρὶς ὑποψίας, παρ᾽ ἑκόντων διδόμενα ἀλύπως, 
οὐκ ἴσως ἀργυροῦς κρατῆρας ἢ ποικίλους πέπλους ἢ 
τέϑριππον, τὰ Ἑλένης καὶ Μενελάου Τηλεμάχῳ δῶ- 
ρα: οὐδὲ γὰρ τοιούτους ὑποδέχοιντ᾽ ἄν. ὡς εἰχός. ξέ- 

νους. σατράπας ἢ βασιλέας. εἰ μή γε πάνυ σώφρονας 
καὶ ἀγαϑούς, οἷς οὐδὲν ἐνδεὲς μετὰ φιλίας γιγνόμε- 
νον. ἀκολάστους δὲ καὶ τυραννικοὺς οὔτ΄ ἂν οἶμαι δύ- 

Ἤ  ψαίντο ϑεραπεύειν ἱκανῶς ξένους οὔτ᾽ ἂν ἴσως προσ- 

δέοιντο τοιαύτης ξενίας. οὐδὲ γὰρ τῷ Μενελάῳ δή- 
Ἁ ᾿ »"»»: 3 "ἰ γω 

πουϑὲν ἀπέβη πρὸς τὸ λῶον, ὅτι ἐδύνατο δέξασθαι 
μη... 9 
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τὸν πλουσιώτατον ἐκ τῆς ᾿Ασίας ξένον. ἄλλος δὲ οὐ- γνώμην ἔχοντος οὐκ ἂν οὕτω σφόδρα ἐφίλουν οὐδὲ 
δεὶς ἱκανὸς ἦν ἐν τῇ Σπάρτῃ τὸν Πριάμου τοῦ βασι- ἐπήνουν ὡς σοφούς τε καὶ ἀγαϑοὺς [γενέσϑαι] καὶ τὰ- 
λέως υἱὸν ὑποδέξασϑαι. τοιγάρτοι ἐρημώσας αὐτοῦ β ληϑῆ λέγοντας. ἐπεὶ οὖν οὐκ ἔστιν ἕκαστον ἀπολαμ- 292 
τὴν οἰκίαν καὶ πρὸς τοῖς χρήμασι τὴν γυναῖκα πφσ- βάνοντα ἐλέγχει ν τοῦ πλήϑους, οὐδ᾽ ἀνερωτᾶν ἅπαν- 

5 λαβών, τὴν δὲ ϑυγατέρα ὀρφανὴν τῆς μητρὸς ἐάσας, τας ἐν μέρει Τί γὰρ σύ, ὦ ἄνϑρωπε, δέδοικας τὴν ὕ 
ὥχετο ἀποπλέων. καὶ μετὰ ταῦτα ὁ Μενέλαος χρόνον πενίαν οὕτω πάνυ. τὸν δὲ πλοῦτον ὑπερτιμᾷς, τί δ᾽ 

μὲν πολὺν ἐφϑεέρετο πανταχόσε τῆς Ελλάδος, ὀδυρο- αὖ σὺ ἐλπίζεις κερδανεῖν μέγιστον, ἂν τύχῃς πλουτή- 
μενος τὰς αὑτοῦ συμφοράς, δεόμενος ἑκάστου τῶν σας ἢ νὴ Δία ἔμπορος γενόμενος ἢ καὶ βασιλεύσας; 1) 
βασιλέων ἐπαμῦναι. ἠναγκάσϑη δὲ ἱκετεῦσαι καὶ τὸν τι8Ν ἀμήχανον γὰρ δὴ τὸ τωυζεον ἀμ οὐδαμῶς ΠΡΟ ΛΗ ΤΕ 

ι0 ἀδελφόν, ὕπως ἐπιδῷ τὴν ϑυγαϑέρα σφαγησομένην οὕτως οὖν ἐπὶ τοὺς προφήτας χδεῶ» καὶ συνηγόρους, τ 
ἐν 4ὐλίδι. δέκα δὲ ἔτη καϑῆστο πολεμῶν ἐν Τροίᾳ, τοὺς ποι ητάς, ἐξ ἀνάγκης ἴωμεν ὡς; ἐκεῖ φανερὰς 
πάλιν ἐκεῖ κολακεύων τοὺς ἡγεμόνας τοῦ στρατοῦ καὶ μέτροις κατακχεκλειμένας εὑρήσοντες τὰς τῶν πολ- 

χαὶ αὐτὸς καὶ ὁ ἀδελφός" εἰ δὲ μή, ὠργίξοντο καὶ λῶν δόξας. καὶ δῆτα οὐ πάνυ μοι δοκοῦμεν ὦ ἀποτυγ- κα 
ἠπείλουν ἑκάστοτε ἀποπλεύσεσθϑαι" καὶ πολλοὺς πό- χάνειν. τοῦτο δὲ σύνηϑες δήπου καὶ τοῖς σοφωτέροις, 

ιόνοὺυς καὶ κινδύνους ἀμηχάνους ὑπομένων. ὕστερον 19. ὃ νῦν ἡμεῖς ποιοῦμεν" ἐπεὶ καὶ αὐτοῖς τούτοις ΤΟΙ 5 
δὲ ἠλᾶτο καὶ οὐχ οἷός τ᾽ ἣν δίχα μυρίων κακῶν οἴκαδ᾽ Ὅ08 ἔπεσιν ἀντείρηκε τῶν πάνυ φιλοσόφων τις, ὃν οὐδείς, 
ἀφικέσϑαι. ἄρ᾽ οὖν σφόδρα ἄξιον ἄγασϑαι τοῦ πλού- ἐμοὶ δοκεῖν), φαίη ἄν ποτε φιλονεικοῦντα τούτοις τε 
του κατὰ τὸν ποιητὴν καὶ τῷ ὄντι ξηλωτὸν ὑπολα- ἀντειρηκέναι καὶ τοῖς ὑπὸ Σοφοκλέους εἰς τὸν πλοῦ- 
βεῖν ; ῦς φησιν αὐτοῦ μέγιστον εἶναι ἀγα ϑὸν τὸ δοῦ- τον εἰρημένοις. ἐκείνοις μὲν ἐπ᾽ ὀλίγον, τοῖς δὲ τοῦ 

20 ναὶ ξένοις. καὶ ἐάν ποτέ τινὲς ἔλϑωσι τρυφῶντες ἐπὶ Σοφοκλέους ἐπὶ πλέον, οὐ μήν, ὥσπερ ψῶν ἡμεῖς, : “Ὁ 
τὴν οἰκίαν, μὴ ἀδύνατον γενέσϑαι παρασχεῖν κατά- διὰ μακρῶν. ἅτε οὐ πρὸς ; τὸ χρῆμα κατὰ πολλὴν ἐξου-- 
λυσιν καὶ προϑεῖναι ξένια, οἷς ἂν ἐκεῖνοι μάλιστα σίαν διεξιών, ἀλλ᾽ ἐν βίβλοις γράφων. γεωργικοὺ ,2: 
ἥδοιντο: λέγομεν δὲ ταῦτα μεμνημένοι τῶν ποιητῶν, μὲν δὴ πέρι καὶ κυνηγετικοῦ τε καὶ ποιμενικοῦ βέου 
οὐκ ἄλλως ἀντιπαρεξάγοντες ἐκείνοις οὐδὲ τῆς δόξης τάδε πλείω διατριβὴν ἴσως παρασχόντα τοῦ μετρίου 

25 ξηλοτυποῦντες, ἣν ἀπὸ τῶν ποιημάτων ἐκτήσαντο ἐπὶ λελέχϑω, προϑυμουμένων ἡμῶν ἁμῃγέπῃ δεῖξαι πε- 15 
σοφέχ᾽ οὐ τούτων ἕνεκα, φιλοτιμούμενοι ἐξελέγχειν νίαν ὡς οὐκ ἄπορον χρῆμα βίου καὶ ξωῆς πρεπούσης 
αὐτούς, ἀλλὰ παρ᾽ ἐκείνοις μάλιστα εὑρήσειν ἡγού- ἀνδράσιν ἐλευϑέροις αὐτουργεῖν ἐθέλουσιν. ἀλλ᾽ ἐπὶ 
μένοι τὴν τῶν πολλῶν διάνοιαν, ἃ δὴ καὶ τοῖς πολ- 25: κρείττω πολὺ καὶ συμφορώτερα ἔργα, καὶ πράξεις 
λοῖς ἐδόκει περί τε πλούτου καὶ τῶν ἄλλων. ἃ ϑαυ- ἄγον καὶ μᾶλλον κατὰ φύσιν ἢ ἐφ᾽ οἷα ὁ πλοῦτος 

80 μάξουσι. καὶ τί μέγιστον οἴονταί σφισι γενέσϑαι ἂν εἴωϑε τοὺς πυλλοὺς προτρέπειν. εἶεν δή, περὶ τῶν 30,922 
ἀφ᾽ ἑκάστου τῶν τοιούτων. δῆλον γὰρ ὅτι μὴ συμ- ἐν ἄστει καὶ κατὰ πόλιν πενήτων σχεπτέον ἂν εἴη τοῦ 
φωνοῦντος αὐτοῖς τοῦ ποιήματος μηδὲ τὴν αὐτὴν βίου καὶ τῶν ἐργασιῶν, πῶς ἂν μάλιστα διάγοντες καὶ 

0Ὲ 



32 ΠΙΟΝῚΝ ΥΕΝΑΤΟᾺ 

»»»» ᾿ ον ΠῚ Ἁ νι" - 

ποῖ ἄττα μεταχειριξοόμενοι δυνήσονται μή καχῶς ξην 

μηδὲ φαυλότερον τῶν δανειξόντων ἐπὶ τόκοις συχνοῖς, 

εὖ μάλ᾽ ἐπισταμένων τὸν ἡμερῶν τε καὶ μηνῶν ἀριϑ- 

ιν. καὶ τῶν συνοικίας τὲ [{ξ} λας καὶ ναὺς ρα ζανὸ, ἢ 201 ἢ 

μένων καὶ ἀνδραποδὰ πολλα᾿ μήποτε σπάνια ἡ τὰ ἐν 

ταῖς πόλεσιν ἔργα τοῖς τοιούτοις, ἀφορμῆς τε ἔξωϑεν 
ω “- ᾿ ἃ Μα.7᾿, 

προσδεόμενα. ὅταν οἰκεῖν τε μισϑοῦ δέῃ καὶ ταλλ 
" ᾽ ᾿ ᾿ ᾿ , Ἢ "ν" ἤ . ." 

ἔχειν ὠνουμένους. οὐ μόνον ἱμάτια καὶ σκεύη καὶ 
Ἵ φΦφηανΝ δ ὦ δὴ - 3 δ " “ως 

σῖτον. ἀλλὰ καὶ ξυλα. τῆς γε καϑ ἡμέραν χρείας 
ἣ . , Ἢ " , . ἈΝ , 

ἕνεκα τοῦ πυρὸς. χαν φρυγάνων δέῃ ποτὲ ἡ φυλλωῶν 
Ἄ» ᾿ ΡΝ , 

ἢ ἄλλου ὁτουοῦν τῶν πάνυ φαύλων. δέχα δὲ υδατος 

τἄλλα σύμπαντα ἀναγκάξωνται λαμβάνειν. τιμὴν κα- 
᾿ ἀμ “ ᾿ , "ἢ Ἁ 

τατιϑέντες. ἅτε πάντων κατακλειομένων καὶ μηδενος 
᾿ , ΟἹ " " Ἁ “ 

ἐν μέσῳ φαινομένου πλὴν γὲ οἰμαι τῶν ἐπι πρασει 
-»"" ᾽ “Ψ » . 

πολλῶν καὶ τιμίων. τάχα γὰρ φανεῖται χαλεπὸν τοι- 

οὕτῳ βίῳ διαρκεῖν μηδὲν ἄλλο κτῆμα ἔξω τοῦ σωμα- 
͵ Γ 

" “" ᾿ ἃ ᾿ " 

τος κεχτημένους. αλλῶς τὲ ταν μὴ τὸ τυχὸν ἔργον 100Ν 

μηδὲ πάνϑ᾽ ὁμοίως συμβουλεύωμεν α ὑτοῖς. ὅϑεν ἔστι 

κερδᾶναι" ὥστε ἴσως ἀναγκασϑησ σόμεϑα ἐχβαλεῖν ἐκ 

τῶν πόλεων τῷ λόγῳ τοὺς κομψοὺς πέν τας, ἵνα παρ- 

ἔχωμεν τῷ ῦντι μων" Ὅμηρον τὰς πόλεις εὖ ναιεταώ- 

σας. ὑπὸ μόνων τῶν μακαρίων οἰκουμένας. ἐντὸς δὲ 

τείχους οὐδένα ἐάσομεν. ὡς ἔοικεν. ἐλεύϑερον ἐργά- 

την. ἀλλὰ τοὺς τοιούτους ἅπαντας τί δράσομεν: ἢ 

διασπείραντες ἐν τῇ χώρα κατοικιοῦμεν, καϑάπερ 
᾿ ω Ν ἅ" " Ἁ Ἁ 

᾿4ϑηναίους φασὶ νέμεσϑαι καϑ' ολην τὴν Δττιχὴν τοῦ588 

παλαιόν. καὶ πάλιν ὕστερον τυραννήσαντος Πεισι- 

στράτου; οὔκουν οὐδὲ ἐκείνοις ἀσύμφορος ἡ τοιαύτη 

δίαιτα ἐγένετο, οὐδὲ ἀγεννεῖς ἤνεγκε φύσεις πολι- 

ἢ τῶν. ἀλλὰ τῷ παντὶ βελτίους καὶ σωφρονεστέρους 

τῶν ἐν ἄστειϊτρεφομένων ὕστερον ἐκκλησιαστῶν καὶ 
δικαστῶν καὶ γραμματέων, ἀστῶν ἅμα καὶ βαναύ- 
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» ξ , ᾽ 3 τῷὦ , “ σῶν. οὔχουν ὁ κίνδυνος μέγας οὐδὲ χαλεπός, εἰ πᾶν - 
ξ ἤ “ "ἤ “ " 

τὲς οὗτοι καὶ πάντα τρόπον ἀγροίκοι ἔσονται" οἶμαι 
9 3 ᾿ 3 ᾿ , 5 ὡλ » - 

ὃ ὁμῶς αὕτους οὐκ ἀπορήσειν οὐδὲ ἐν ἄστει τροφῆς. 
3 Ἁ ὡγ (ὶ ’ ω Ο Ἢ Ι »" 

ἀλλὰ ἴδωμεν ποσα καὶ ατταὰ πράττοντες ἐπεεικῶς 
᾿ μ Ὑ ἤω »" Α " ἤ 3 “» 93 

γμῖν διαξουσιν., ἵνα μὴ πολλάκις ἀναγκασϑῶσιν ἀρ-! 
᾿ " “" " 

γοὶ καϑήμενοι πρὸς τι τῶν φαύλων τραπῆναι. αἷ μὲν 
νᾺ , Ν “ ᾽ , 

δη σύμπασαι κατὰ πόλιν ἐργασίαι καὶ τέχναι πολλαὶ 
καὶ παντοδαπαί, σφοδρα τε λυσιτελεῖς ἔνιαι τοῖς χρῶ- 

, Ἁ ω Ἀ εν » ᾽ ᾿ 

μένοις, ἐάν τις τὸ λυσιτελὲς σκοπῇ πρὸς ἀργύριον. 
κ᾿ ᾿ ν᾿ Ἁ “ Ἁ “Ἢ ἃ 

ὀνομάσαι δὲ αὑτὰς πάσας κατὰ μέρος οὐ ῥάδιον διὰ 
Ἁ »" Ἀ 9 " 3 ϑ' 3 » χ 

τὸ πλῆϑος καὶ τὴν ἀτοπίαν οὐχ ἧττον. ὁὀύκοῦν οδὲ 
᾽ , ων 3 " “"᾽ “᾿ 

εἰρήσϑω περὶ αὑτῶν ἐν βραχεῖ ψόγος τε καὶ ἔπαινος. 
ν ’ “ ᾿ Ὶ " Ἵ ᾿ Ἁ 

ὁσαι μὲν σώματι βλαβεραὶ πρὸς υγίξιαν ἢ πρὸς ἰσχὺν 
Ἁ Ἁ " » ᾿ δ κοι ἯἝ " 

τὴν ἱκανὴν δι ἀργίαν τε καὶ ἑδραιότητα ἡ ψυχαῖς 
ἮΝ 

ἀσχημοσύνην τὲ καὶ ἀνελευϑερίαν ἐντίχτουσιν ῃ ἀλ- 

λως ἀχρεῖοι καὶ πρὸς οὐδὲν ὄφελός εἰσιν εὑρημέναι δι᾽ 
Ψ ἐλ ᾿ Ἁ » ἤ ““ ᾿. , 

ἀβελτερίαν τὲ καὶ τρυφὴν τῶν πόλεων. ἂς γε τὴν ἀρ- 
Ἀ ἢ ’ ἤ ᾿ “ 3 Ν . . 2 

5598 χῆν μήτε τέχνας μήτε ἐργασίας τὸ γε ὀρϑὸν καλεῖν" οὐ 
᾿ » ᾿ "» ᾿ Ἢ , ξ ’ »" 

γὰρ ἂν ποτὲ Ἡσίοδος σοφὸς ὧν ἕπῃνεσεν ομοίως πᾶν 

ἔργον. εἴ τι τῶν πονηρῶν ἢ τῶν αἰσχρῶν ἠξίου ταύτης 5 

121 ντῆς προσηγορεαρ᾽ οἱς μὲν οὖν ἄν τι προσῇ τούτων τῶν 

βλαβῶν καὶ ἡτισοῦν. μηδένα ἅπτεσϑαι τῶν ἐλευϑέ- 

ρῶν τε καὶ ἐπιεικῶν μηδ᾽ ἐπίστασϑαι μήτε αὐτὸν μήτε 
παῖδας τοὺς αὑτοῦ διδάσκειν. ὡς οὔτε καϑ΄ Ἡσίοδον 

οὔτε καϑ᾽ ἡμᾶς ἐργάτην ἐσόμενον, ἄν τι μεταχειρίζη- : 
ται τοιοῦτον, ἀλλὰ ἀργίας τε ἅμα καὶ αἰσχροκερδείας 

ἀνελεύϑερον ἕξοντα ὄνειδος. βάναυσον καὶ ἀχρεῖον 
καὶ πονηρὸν ἁπλῶς ὀνομαξόμενον. ὅσα δὲ αὖ μήτε ) 
ἀπρεπῆ τοῖς μετιοῦσι μοχϑηρίαν τε μηδεμίαν ἐμποιοῦν-᾿ 

τα τῇ ψυχῇ μήτε νοσώδη. τῶν τε ἀλλωννοσημάτων καὶ : 
δῆτα ἀσϑενείας τε καὶ ὕκνου καὶ μαλακέας διὰ πολλὴν 
ἡσυχίαν ἐγγιγνομένης ἐν τῷ σώματι, καὶ μὴν χρείαν 
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᾿ ᾿ ᾿ ἣ " ᾿ » 
γε ἵκανην παρέχοντα προς τὸν βίον. πᾶντα τὰ τοιαῦ- 

, ; ᾽ ᾿  ,η, 

τα πράττοντες προϑύμως καὶ φιλοπόνως οὕποτ᾽ ἂν 
᾽ » ν ἅ ’ 7 δ." ν᾿.» , " ,. 

ἐνδεεῖς ἔργου καὶ βίου γίγνοιντο, οὐδ΄ ἂν ἀληϑῆ τὴν 
᾿ . ; ω , 

ἐπίκλησιν παρέχοιεν τοῖς πλουσίοις καλεῖν αὑτούς, 
Τ᾽ ’ ἽἼ ᾿ ᾽ 3 ’ 

περ εἰώϑασιν., ἀπόρους ὀνομάξοντες, τοὐναντίον 
“ " » . Ἁ " -" 

μᾶλλον ἐκείνων ὃντὲς πορισταὶ καὶ μηδενὸς ἁποροῦν- 
Υ Ἵ "" -" ᾽ ᾿ , 

τες, ὡς ἔπος εἰπεῖν. τῶν ἀναγκαίων καὶ χρησίμων. 2608 
.} -» ᾽ν» - 

φέρε οὔὐν μνησϑῶμεν ἀφ᾽ ἑκατέρου τοῦ γένους, εἰ καὶ 
,. ; " Ὁ Ὁ Ἂ ν , ᾽ ᾽ 6 Υ 

μὴ πάνυ ἀκριβῶς ξκαστα φράζοντες. ἀλλ ὡς τύπῳ 
" ᾿ ν ᾿ Δ , 

γε κατιδεῖν, τὰ τοιαῦτα καὶ ὧν ἕνεκα οὐ προσιέμεϑα, 

καὶ ποῖα ϑαρροῦντας ἐπιχειρεῖν κελεύομεν, μηδὲν 
, “-» » Ἁ » ᾿ 

φροντίζοντας τῶν ἄλλως τὰ τοιαῦτα προφερόντων, 
᾽ , Ἷ ἤ 3 

οἷυν εἰώϑασι λοιδορούμενοι προφέρειν πολλάκις οὐ 
; " ᾽ -" ᾿ Ψ  ΓῪ » ; 

μόνον τὰς αὐτῶν ἐργασίας. αἷς οὐδὲν ἄτοπον πρῦσε- 
᾿ ᾿ »" " ὃ ξ ’ 

» στιν, ἀλλα καὶ τῶν γονέων. ἂν τινος ἔριϑος ἡ μή- 
Χ .. , ᾽: »" ῇ Ἵ - , 

τηρῇ ἡ τρυγήτρια ἐξελϑοῦσά ποτε ἡ μισϑοῦ τιτϑεύσῃ 
ὦ " ᾽ ν Ἵ " 4 ὁ ᾿ " " 

παῖδα τῶν ὀρφανῶν ἡ πλουσίων ἡ ὁ πατὴρ διδαξῃ 
“ Ὑ , ᾿ " ““Ὕ" 

γράμματα ἢ παιδαγωγήσῃ᾽ μηδὲν οὖν τοιοῦτον αἰσ- 
΄ ξ ᾿ Ν " ᾿ " ᾽ - 

χυνομένους ὁμόσε ἱέναι. οὐ γὰρ ἄλλως αὐτὰ ἐροῦ- 
Ἢ Ἂ 6 ᾿ " ν. 

) σιν, ἂν λέγωσιν. ἡ ὡς σημεῖα πενίας, πενίαν αὐτὴν 
- "»-ν “ ᾿ 

λοιδοροῦντες δῆλον ὅτι καὶ προφέροντες. ὡς κακὸν 
Ι͂ 3 -« » 3 ᾽ ψ 

δη τι καὶ δυστυχές, οὐ τῶν ἔργων οὐδέν. ὥστε 
»." »"» ω 3 Ν 

ἐπειδὴ οὐ φαμὲν χεῖρον οὐδὲ δυστυχέστερον πλούτου 
᾿ 3 ΝᾺ "ἢ » 3 Ἁ 4). 

πενίαν οὐδὲ πολλοῖς ἴσως ἀσυμφορώτερον, οὐδὲ τὸ 122 Ν 
» “» ᾽ γ»ὺ » ᾽ » 

ὅ ὀνειδὸος τοῦ ὀνείδους μᾶλλον τι βαρυντέον τοῦτ᾽ 
᾿ ,ὕ ᾽ Ὑ Ἁ ᾽ ,. -»" 

ἐχείνου. εἰ γάρ τοι δέοι μὴ ὀνομάξοντας τὸ πρᾶγμα, 
τι ᾿ νε , " 
ὁ ψέγουσι, τὰ καϑ' ἡμέραν συμβαίνοντα δι αὐτὸ βλασ- 

“ ᾿ ’ ἬἭ ὃ, -“΄; 

φημεῖν προφέροντας, πολὺ πλείω ἂν ἔχοιεν καὶ τῷ 
Ν " . " “»" “ 3 Ν 

οντι αἰσχρὰ διὰ πλοῦτον γιγνόμενα, οὐχ ἥκιστα δὲ τὸ 
ἢ »ἭὍἩ  ῳ. ᾽ ᾽ ΠῚ ; παρὰ τῷ Ησιόδῳ κεκριμένον ἐπονείδιστον προφέρειν, 

ἃ “ .} " ᾽ ν ΄»ν ᾿ 

τὸ τῆς ἀργίας. λέγοντες, οτι σε. ὦ ἀνϑρωπε, 
»»ἬἍ - Ὄ ν» " ν 

οὔτε σκαπτῆρα ϑεοὶ ϑέσαν οὔτ᾽ ἀροτῆρα, 
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καὶ ὅτι ἄλλως τὰς χεῖρας ἔχεις κατὰ τοὺς μνηστῆρας 

ἀτρίπτους καὶ ἁπαλάς. οὐκοῦν τόδε μὲν οἶμαι πάντίέ 
τῷ δῆλον καὶ πολλάκις λεγόμενον ἴσως ὅτι βαφεῖς 
μὲν καὶ μυρεψοὺς σὺν κουρικῇ γυναικῶν τε καὶ ἀν- 

γε δρῶν, οὐ πολύ τι διαφερούσαις τὰ νῦν. καὶ ποικιλ- 
τικῇ πάσῃ σχεδὸν οὐκ ἐσϑῆτος μόνον, ἀλλὰ καὶ τρι- 
χῶὼν καὶ χρωτός, ἀγχούσῃ καὶ ψιμυϑίῳ καὶ πᾶσι φαρ- 
μάκοις μηχανωμένῃ ὥρας ψευδεῖς καὶ νόϑα εἴδωλα, 

ἔτι δὲ ἐν οἰκιῶν ὀροφαῖς καὶ τοίχοις καὶ ἐδάφει τὰ μὲν 
χρώμασι, τὰ δὲ λέϑοις, τὰ δὲ χρυσῷ. τὰ δ᾽ ἐλέφαντι 
ποικιλλόντων, τὰ δὲ αὐτῶν τοίχων γλυφαῖς, τὸ μὲν 
ἄριστον μὴ παραδέχεσϑαι καϑόλου τὰς πόλεις, τὸ δὲ 
Ἐ ἡμῖν ἐν τῷ παρόντι λόγῳ διορίσαι μηδένα ἂν τοιοῦ- 
τον γίγνεσϑαι τῶν ἡμετέρων πενήτων" ὡς πρὸς τοὺς 
πλουσίους ἡμεῖς ἀγωνιξόμεϑα ὥσπερ χορῷ τὰ νῦν, 

οὐχ ὑπὲρ εὐδαιμονίας προκειμένου τοῦ ἀγῶνος" οὐ 
γὰρ πενίᾳ τοῦτό γε πρόκειται τὸ ἄϑλον οὐδὲ αὖ 

088 πλούτῳ, μόνης δὲ ἀρετῆς ἐστιν ἐξαίρετον" ἄλλως δὲ 
ὑπὲρ ἀγωγῆς τινος καὶ μετριότητος βίου. καὶ τοίνυν 
οὐδ᾽ ὑποχριτὰς τραγικοὺς ἢ κωμικοὺς ἡ διά τινῶν 
μίμων ἀκράτου γέλωτος δημιουργοὺς οὐδὲ ὀρχηστὰς 
οὐδὲ χορευτὰς, πλήν γε τῶν ἱερῶν χορῶν, ἀλλ᾽ οὐκ 
ἐπί γε τοῖς Νιόβης ἢ Θυέστου πάϑεσιν ἄδοντας ἢ 
ὀρχουμένους, οὐδὲ κιϑαρῳδοὺς οὐδὲ αὐλητὰς περὶ 

’ ᾽ ΄ ᾿ ’ ὔ “-“ 

τΝ νίκης ἐν ϑεάτροις ἀμιλλωμένους. εἰ καί τινες τῶν : 
Ἢ ἣν »" ΄ 

ἐνδόξων πόλεων ἐπὶ τούτοις ἡμῖν δυσχερῶς ἕξουσι, 
. ἢ ᾿ , ᾿ ᾿Ν ν ᾿ ᾿"»ν 

Σμύρνα καὶ Χίος. καὶ δῆτα συν ταῦυταις καὶ τὸ 40- 
Υ Ἁ 1 ᾿ ,, 7 ’ 3 

γος, ὡς τὴν Ὁμήρου τε καὶ “4γαμέμνονος δόξαν οὐκ 
ἢ » » "δ ωὠ. Ὶ ᾿ 

ἐώντων αὔξεσϑαι τὸ γοῦν ἐφ᾽ ἡμῖν" τυχὸν δὲ καὶ 
“- “ 3 ,ὕ Ἁ 

᾿Αϑηναῖοι χαλεπανοῦσιν, ἀτιμάξεσϑαι νομίζοντες τοὺς 
, » ’ Υ 

σφετέρους ποιητὰς τραγικοὺς καὶ κωμικούς, οταν 
Α ξ " ᾽ » 3 ’ ἃ 9 

τοὺς ὑπηρέτας αὐτῶν ἀφαιρῶμεϑα, μηδὲν ἀγαϑὸν 

"7 
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φάσχοντες ἐπιτηδεύειν. εἰκὸς δὲ ἀγανακτεῖν καὶ Θη- 
βαίους. ὡς τῆς νίκης αὐτῶν ὑβριξομέν ης., ἣν προε- 
χρέϑησαν ὑπὸ τῆς Ἑλλάδος νικᾶν ἐπ αὐλητικῇ. ταύτην 
δὲ τὴν νίκην οὕτω σφόδρα ἠγάπησαν, ὥστε ἀναστάτου 
τῆς πόλεως αὐτοῖς γενομένης καὶ ἔτι νῦν σχεδὸν οὔσης 
πλὴν μικροῦ μῶν. τῆς Καδμείας οἰκουμένης. τῶν 
μὲν ἄλλων οὐδενὸς ἐφρόντισαν τῶν ἠφανισμένων ἀπὸ 
πολλῶν μὲν ἱερῶν, πολλῶν δὲ στηλῶν καὶ ἐπιγρα- 
φῶν, τὸν δὲ Ἑρμὴν ἀν αξητήσαντες πάλιν ἀνώρϑωσαν, 
ἐφ᾽ ᾧ ἦν τὸ ἐπίγραμμα τὸ περὶ τῆς αὐὖλ ητικῆς ' 

Ἑλλὰς μὲν Θήβας νικᾶν προύκρινεν ἐν αὐλοῖς" 1 
καὶ νῦν ἐπὶ μέσης τῆς ἀρχαίας ἀγορᾶς ὃν τοῦτο ἄγαλ- 
μα ἕστηκεν ἐν τοῖς ἐρειπίοις" οὐ δὴ φοβηϑέντες οὐὖ- 

ὡς τὰ 
σπουδαιότατα παρὰ τοῖς Ἕλλησι ψέγομεν. ἅπαντα τὰ 

»ν» ἤ , ἃ 

δένα τουτῶν οὐδὲ τοὺς ἐπιτιμήσοντας ἡμῖν, 

τοιαῦτα οὐχ αἰδημόνων οὐδὲ ἐλευϑέρων ἀνθρώπων 
ἀποφαινόμενοι ἔργα, ὡς ἄλλα τε πολλὰ δυσχερῆ 
πρύσεστιν αὐτοῖς καὶ δὴ μέγιστον τὸ τῆς ἀναιδείας, 
τὸ μᾶλλον τοῦ ΛΜΝ φρονεῖν τὸν ὄχλον, ὅπερ ϑρα- 

οὔκουν οὐδὲ κήρυκας 
ὠνίων οὐδὲ κλοπῶν ἢ δρασμῶν μήνυτρα προτιϑέντας 
ἐν ὁδοῖς καὶ ἐν ἀγορᾷ φϑεγγομένους μετὰ πολλῆς 
ἐλευϑερίας, οὐδὲ συμβολαίων καὶ προκλήσεων καὶ 
χαϑόλου τῶν περὶ δίκας καὶ ἐγκλήματα συγγρα- 

“ ᾿ ις ; Ἷ 3 Ἁ φεῖς. προσποιουμένους νόμιμον ἐμπειρίαν. οὐδὲ 
αὖ τοὺς σοφούς τε καὶ δεινοὺς διχορράφους τε καὶ 1:ιΝ 
συνηγόρους, μισϑοῦ πᾶσιν ὁμοίως ἐπαγγελλομένους 
βοηϑήσειν, καὶ ἀδικοῦσί γε τὰ μέγιστα. καὶ ἀναισχυ »- 
τήσειν ὑπὲρ τῶν ἀλλοτρίων ἀδικημάτων καὶ σχετλιά- 
σειν καὶ βοήσεσϑαι καὶ ἵκετεύσειν 
φέλων οὔτε συγγενῶν σφίσιν ὄντων. σφόδρα ἐντί- 

, ; ᾽ Ν “-" “-» μους καὶ λαμπροὺς ἐνίους εἶναι δοκοῦντας ἐν τῇ 

ὑπὲρ τῶν οὔτεουκ 
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Ἷ δ ὡλ “» ϑ ω»ὕἤ “ ω - Ἢ ᾽ ᾽ ᾿ πόλει. οὐδὲ τοιοῦτον οὐδένα ἀξιοῖμεν ἂν ἐκείνων ! 

γίγνεσθαι. παραχωρεῖν δὲ ἑτέροις. χειροτέχνας μὲν 
γὰρ ἐξ αὐτῶν τινας ἀνάγκη γενέσϑαι, γλωττοτέχνας δὲ 
καὶ δικοτέχνας οὐδεμία ἀνάγκη. τούτων δὲ τῶν εἰρη- 
μένων τε καὶ ῥηϑησομένων εἴ τινα δοκεῖ χρήσιμα ταῖς 5 

πόλεσιν. ὥσπερ ταῖς νῦν. οἰκουμέναις, οἷον δὴ ἴσως τὸ 

περὶ τὴν τῶν δικῶν ἀναγραφὴν καὶ τῶν συμβολαίων, 

τάχα δὲ καὶ κηρυγμάτων ἐνίων. ὕπως ἂν ἢ ὑφ᾽ ὧν 
γιγνόμενα ἥκιστα ἂν εἴη βλαβερὰ, οὐ νῦν καιρός ἐστι 

ἵ;͵ -» ἤ Ν ἤ Ι 

διορίξειν. οὐ γὰρ πολιτείαν ἐν τῷ παρόντι διατάττο- το 

ἱἱδν. ὁποία τις ἂν ἢ ἀρίστη 7 γ»νένοιτο ἢ καὶ πολλῶν ἀμεί- 

νῶν. ἀλλὰ περὶ πενίας προυϑέμεϑα εἰπεῖν ὡς οὐκ 

ἄπορα αὐτῇ τὰ πράγματά ἐστιν. ἧπερ δοκεῖ τοῖς πολ- 
λοῖς αὐτή τὲ εἶναι φευκτὸν καὶ κακόν, ἀλλὰ μυρίας 

Ἴ 
“ 

Ἁ - .ν 3 “ 

ἀφορμὰς πρὸς τὸ ζὴν παρέχει τοῖς αὑτουργεῖν βουλο- 15 
»" ν Ἁ 3 

μένοις οὔτε ἀσχήμονας οὔτε βλαβεράς. ἀπὸ γαρ αὖ- 

τῆς ἀρχῆς ταύτης τὰ περὶ γεωργίας καὶ ϑήρας πρου: 
τράπημεν προδιελϑεῖν ἐπὶ πλέον πρότερον; καὶ νῦν 

200 ἢ περὶ τῶν κατὰ ἄστυ ἐργασιῶν. τίνες αὐτῶν πρέπου- 

͵ Ἴ 

ἤ 

" - Ν , “" σαι καὶ ἀβλαβεῖς τοῖς μὴ κάκιστα βιωσομένοις καὶ 30 
ἭἽ . ᾿Ὶ ". 2 “" » ,. 

τίνες χείρους ἂν ἀποτελοῖεν τοὺς ἐπ᾿ αὐτῶν. εἶ δὲ 

πολλὰ τῶν εἰρημένων καϑόλου χρήσιμά ἐστι πρὸς 
πολιτείαν καὶ τὴν τοῦ προσήκοντος αἵρεσιν, ταύτῃ 
καὶ δικαιότερον συγγνώμην ἔχειν τοῦ μήκους τῶν 

’ , “ "» 3 ὧἱ Ἢ κ 

λύγων. ὅτι οὐ μάτην ἄλλως οὐδὲ περὶ ἄχρηστα πλα- 25 
’ “ ς Ἁ ν 2 ναὶ νωμένῳ πλείονες γεγόνασιν. ἡ γαρ περὶ ἐργασιῶν 

» Υ Ἁ ἤ 

καὶ τεχνῶν σκέψις καὶ καϑόλου περὶ βίου προσήχον- 
τος ἢ μὴ τοῖς μετρίοις καὶ καϑ᾽ αὑτὴν ἀξία πέφηνε 
πολλῆς καὶ πάνυ ἀκριβοῦς ϑεωρίας.Υ χρὴ οὖν τὰς 

:25Ν ἐχτροπᾶς τῶν λόγων, ἂν καὶ σφόδρα μακραὶ δοκῶσι. 30 
μὴ μέντοι περί γε φαύλων μηδὲ ἀναξίων λόγου μηδὲ 
οὐ προσηκόντων, μὴ δυσκόλως φέρειν, ὡς οὐκ αὖ- 
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τὴν λιπόντος τὴν τῶν ὅλων ὑπόϑεσιν τοῦ λέγοντος, 
ἕως ἂν περὶ τῶν ἀναγκαίων καὶ προσηκόντων φιλο- 
σοφίᾳ διεξίῃ. σχεδὸν γὰρ κατὰ τοῦτο μιμούμενοι 
τοὺς κυνηγέτας οὐκ ἂν ἁμαρτάνοιμεν᾽ οἵ γε ἐπειδὰν 
τὸ πρῶτον ἴχνος ἐκλαβόντες κἀκείνῳ ἑπόμενοι μεταξὺ 
ἐπιτύχωσιν ἑτέρῳ φανερωτέρῳ καὶ μᾶλλον ἐγγύς, οὐκ 
ὥκνησαν τούτῳ συναχολουϑήσαντες. καὶ ἑλόντες 

" ᾽ ᾿ Ὃ ᾽ “ »" . τ τὸ ἐμπεσὸν ὑστερον ἐπ ἐχεῖνο μετῆλθον. ἴσως οὐντοτᾳ 
οὐδὲ ἐκεῖνο μεμπτέον, ὅστις περὶ ἀνδρὸς δικαίου καὶ 
δικαιοσύνης λέγειν ἀρξάμενος, μνησϑεὶς πόλεως πα- 
ραδείγματος ἕνεκεν πολλαπλάσιον λόγον ἀνάλωσε 
περὶ πολιτείας, καὶ οὐ πρότερον ἀπέχαμε πρὶν πάσας 
μεταβολὰς καὶ ἅπαντα γένη πολιτειῶν διεξῆλϑε, πάνυ 
ἐναργῶς τε καὶ μεγαλοπρεπῶς τὰ συμβαίνοντα περὶ 
ἑκάστην ἐπιδεικνύς" εἰ καὶ παρά τισιν αἰτίαν ἔχει 
περὶ τοῦ μήχους τῶν λόγων καὶ τῆς διατριβῆς τῆς 
περὶ τὸ παράδειγμα δήπουϑεν" ἀλλ᾽ ὡς οὐδὲν ὄντα 
πρὸς τὸ προκείμενον τὰ εἰρημένα καὶ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν 

ω ᾿ 2 » Ἁ - ͵ ἤ ᾿' σαφεστερου δι αὑτὰ τοῦ ξητουμένου γεγονότος. οὗ- 
ΡΉΒΜΗΝ 32 "- ιν " ᾿ . περ ἕνεκεν ἐξ ἀρχῆς εἰς τὸν λόγον παρελήφϑη. διὰ 

, »" " » , Ἷ Φ ὦ.» ’ ταῦυτα. εἴπερ ἄρα, οὐ παντάπασιν ἀδίκως εὐϑύνεται. 
" ἐὰν οὖν καὶ ἡμεῖς μὴ προσήκοντα μηδὲ οἰκεῖα τῷ προ- 
χειμένῳ φαινώμεϑα διεξιόντες, μακρολογεῖν εἰκό- 
τῶς ἂν φαινοίμεϑα. καϑ᾽ αὑτὸ δὲ ἄλλως οὔτε μῆκος 

25 οὔτε βραχύτητα ἐν λόγοις ἐπαινεῖν ἢ ψέγειν δίκαιον. 
περὶ δὲ τῶν λοιπῶν τῶν ἐν ταῖς πόλεσι πράξεων χρὴ 
ϑαρροῦντας διαπερᾶναι, τῶν μὲν μιμνησκομένους, 
τὰ δὲ καὶ ἐῶντας ἄρρητά τε καὶ ἀμνημόνευτα. οὐ γὰρ 
δὴ περί γε πορνοβοσχῶν καὶ περὶ πορνοβοσκίας ὡς 
ἀμφιβόλων ἀπαγορευτέον, ἀλλὰ καὶ πάνυ ἰσχυριστέον 
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ΝΜ 2 , μ “ , - 3 
μονύβρεως καὶ ἀκολασίας ὁμοίως παρὰ πᾶσιν ἐπονείδι- 

στον ἐκλέγοντας., ἀναφροδίτου μίξεως καὶ ἀνεράστων 
ἐρώτων κέρδους ἕνεκα γιγνομένους συναγωγοῦς, 
αἰχμάλωτα σώματα γυναικῶν ἢ παίδων ἢ ἄλλως ἀρ- 

γυρώνητα ἐπ᾽ αἰσχύνῃ προϊστάντας ἐπ᾽ οἰκημάτων 
ῥυπαρῶν. πανταχοῦ τῆς πόλεως ἀποδεδειγμένων, 

ἔν τε παρόδοις ἀρχόντων καὶ ἀγοραῖς, πλησίον ἀρ- 
χείων τε καὶ ἱερῶν, μεταξὺ τῶν ὁσιωτάτων, μήτ᾽ οὖν 
βαρβαρικὰ σώματα μήτε Ἑλλήνων πρότερον μὲν οὐ 
πάνυ, τὰ νῦν δὲ ἀφϑόνῳ τε καὶ πολλῇ δουλείᾳ κε- 
χρημένων., ἐπὶ τὴν τοιαύτην λώβην καὶ ἀνάγκην 
ἄγοντας, ἱπποφορβῶν καὶ ὀνοφορβῶν πολὺ κάκιον 
καὶ ἀκαϑαρτότερον ἔργον ἐργαζομένους. οὐ κτήνεσι 

κτήνη δίχα βίας ἑκόντα ἑκοῦσιν ἐπιβάλλοντας οὐδὲν 
".., ' Π ψ ᾿Ὶ , ἤ ᾽ , Ἁ 

95 αἰσχυνομένοις. ἀλλα ἀνϑρωποις αἰσχυνομένοις καὶ 

ἄκουσιν οἰστρῶντας καὶ ἀκολάστους ἀνθρώπους ἐπ᾽ 
ἀτελεῖ καὶ ἀκάρπῳ συμπλοκῇ σωμάτων φϑορὰν μᾶλ- 
λον ἢ γένεσιν ἀποτελούσῃ, οὐκ αἰσχυνομένους οὐδένα 
ἀνθρώπων ἢ ϑεῶν. οὔτε Ζέα γενέϑλιον οὔτε Ἥραν 

γαμήλιον οὔτε Μοίρας τελεσφόρους ἢ λοχίαν Ἄρτεμιν : 

ἢ μητέρα Ῥέαν, οὐδὲ τὰς προεστώσας ἀνθρωπίνης 
γενέσεως Εἰλειϑυίας οὐδὲ ᾿ἀφροδέτην ἐπώνυμον τῆς 

κατὰ φύσιν πρὸς τὸ ϑῆλυ τοῦ ἄρρενος συνόδου τὲ καὶ 
ὁμιλίας " μὴ δὴ ἐπιτρέπειν τὰ τοιαῦτα κέρδη μηδὲ 

νομοϑετεῖν μήτε ἄρχοντα μήτε νομοϑέτην μήτ᾽ ἐν 
ταῖς ἄκρως πρὸς ἀρετὴν οἰκησομέναις πόλεσιν μήτ᾽ 
ἐν ταῖς δευτέραις ἢ τρίταις ἢ τετάρταις ἢ ὁποιαισοῦν, 
ἐὰν ἐπ᾽ αὐτῶν τινι ἡ τὰ τοιαῦτα κωλύειν. ἐὰν δ᾽ ἄρα 
παλαιὰ ἔϑη καὶ νοσήματα ἐσκιρρωμένα χρόνῳ παρα- 
λάβῃ, μήτοι γε παντελῶς ἐᾶν ἀϑεράπευτα καὶ ἀκό- 

3 Ἁ " Ἀ Ἁ δ ’ 

λαστα, ἀλλὰ σκοποῦντα τὸ δυνατὸν ἀμῃγέπῃ στέλ- 
" 3 Π ἂν.» - ,). καὶ ἀπορρητέον, λέγοντι μηδένα προσχρῆσϑαι μήτ᾽ 1058 

ν Ἀ δ » ω Ἁ Ἁ ’ 
αν λεὶν καὶ κολάζειν. ὡς οὔποτε φιλεῖ τὰ μοχϑηραὰ μένειν 

"4, ᾽ , Ἷ , , οὔν πένητα μήτε πλούσιον ἐργασίᾳ τοιαύτῃ. μισϑὸν 
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ἡ ,» .9 “ 3 “ 3." »" ᾿ ἢ Ν..» ἐπὶ τοῖς αὑτοῖς. ἀλλ΄ ἀεὶ κινεῖται καὶ πρόεισιν ἐπὶ 
ν ᾽ ω " ͵ : ᾿ " " “μὰ ὕ ’ ' ’ τὸ ἀσελγεέστερον. μηδενὸς ἀναγκαίου μέτρου τυγχα- 

» ᾽ »,.««( " : , νοντα. δεῖ δὴ ποιεῖσϑαί τινα ἐπιμέλειαν. 

τι πράως μηδὲ ῥαϑύμως φέροντας τὴν εἰς τὰ ατιμαὰ 
καὶ δοῦλα σώματα ὕβριν. οὐ ταύτῃ μόνον. ἡ κοινῇ 
τὸ ἀνθϑρώπιν ὃν γέν οῦ απα ν ἔντιμον καὶ ὁμότιμον ὑπὸ 

τοῦ φύσαντος ϑεοῦ ταὐτὰ σημεῖα καὶ σύμβολα ἔχον 
» ΜΝ , δ ἡ. Υ͂ , ᾽ , ΑΨ του τιμασϑαι δικαίως καὶ Λλογὸν χαὶ ἐμπειρίαν καλῶν 

Ἁ ».. » , ' “ἃ δ 3 ἊΝ τε καὶ αἰσχρῶν. γέγονεν. ἀλλὰ κἀκεῖνο ἐνθυμουμέ- 
““ ᾿ ΝΜ ’ Ὁ ὦ Ἷ ἵν νοῦς. ὁτε χάλεπὸν υβρει τρεφομένῃ δι΄ ἐξουσίαν ΟΟΟν 

Ἁ ῇ . ἕν 3 ".. " »" “μ Ἁ Γ τινα εὐρεῖν. ὧν οὐχ ἂν ἔτι τολμῆσαι διὰ φόβον 
, 

ὑπερβαίνειν" ἀλλ΄ ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς ἐλάττοσι δοκοῦσι 
" ) “ , 

χαὶ ἐφειίμένοις μελέτης καὶ συνηϑείας ἀκάϑεκτον 
᾿᾿ ω " Ἀ , Υ͂ 

ΝᾺ τὴν ἰσχυν καὶ ῥώμην λαβοῦσα οὐδενὸς ἔτι φείδε- 
ται τῶν λοιπῶν. 

"ἢ Ὕ Ἁ Ἁ ν " ὡ δὴ οὖν χρὴ παντὸς μάλλον οἴεσϑαι 
" ᾽ - ᾽ ἃ τὰς ἕν τῷ μέσῳ ταῦτας φανερᾶς χαὶ ἀτίμους μοι- 

χείας καὶ λίαν ἀν αἰσχυ ντῶς καὶ ἀνέδην γιγνομένας, 
ὅτι τῶν ἀδήλων καὶ ἄφαν ὧν εἰς ἐντίμους γυναῖκάς τε 
καὶ παῖδας ὕὑβρεῶν οὐχ ἥκιστα παρέχουσι τὴν αἰτίαν, 

τοῦ πάνυ ῥαδίως τὰ τοιαῦτα τολμᾶσθϑαι., τῆς αἰσχύ- 
᾽ " 3 ᾽ νῆς ἐν χοινῶ καταφρονουμέν 8. ἀλλ οὐχ, μα 

οἴονταί τινεξβ, ὑπὲρ ἀσφαλ είας καὶ ἀποχῆς ἐκείνων εὑ- 211 
φῆσϑα τῶν ἁμαρτημάτων. τάχ οὖν λέ γοι τις ἂν ἄγροι- 
κότερον οὕτω πως Ὦ, ») σοφοὶ νομοϑέται καὶ ἄρχοντες 
οἵ παραδεξάμενοι τὰ τοιαῦτα ἀπ᾽ ἀρχῆς. ὡς δή τι 
ϑαυμαστὸν εὑρηκότες ταῖς πόλεσιν ὑμεῖς σωφροσύνης 
φάρμακον ὅπως ὑμῖν μὴ τὰ φανερὰ ταῦτα καὶ ἄκλει- 
στα οἰκήματα τὰς κεκλειμένας οἰκίας καὶ τοὺς ἔνδο- 
ϑὲεν ϑαλάμους ἀναπετάσῃ,, καὶ τοὺς ἔξω καὶ φανερῶς 

80 ἀσελγαίνοντας ἀπὸ μικρᾶς δαπάνης ἐπὶ τὰς ἐλευϑέρας 
καὶ σεμνὰς τρέψῃ γυναῖκας μετὰ πολλῶν χρημάτων 
τὲ καὶ δώρων, τὸ σφόδρα εὔωνον καὶ μετ᾽ ἐξουσίας 

Ἁ Ἷ 

μι Ί στιν 710} 

:Ὡπτῆς εὐγνωμοσύνης 

3 
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3 5 ν] Ἁ Ἁ Ἁ ’ 3 

οὐκέτι στέργοντας. ἀλλ αὐτὸ δὴ τὸ κεκωλυμένον ἕν 
ἤ " 3 “ 4" “ Ρὼ 

"9 φόβῳ τὲ καὶ πολλοῖς ἀναλώμασι διώκοντας. ὀψεσϑὲ 
3 ͵ Ἀ - 

ἀκριβέστερον. ἐὰν σχοπῆτε, 
᾿' Ἁ ᾿ “- - ,  Ἱ 

παρ᾽ οἷς γὰρ καὶ τὰ τῶν μοιχειῶν μεγαλοπρεπέστερόν 

Ὑ " ’ “ Ἁ ᾿ " »"" 

δὲ αὐτὸ. ἐμοὶ δοκεῖν. 

-“ ᾿Ἶ ἤ «ι Υ͂ " 

πῶς παραπέμπεται. πολλῆς καὶ σφοδρὰ φιλανθρώπου: 
Ἷ Ἀ Ἁ ,. Ὑ Ἁ 

τυγχανοντα. τὰ μὲν πολλὰ ὑπὸ 
, , ᾿ »"Ὗ 3 ἊΝ »" Ἁ ᾿ ἢ 

χρηστότητος οὐκ αἰσϑανομένων τῶν ἀνδρῶν, τὰ δὲ 
᾿ " ᾿ ων Ἂ " Ἁ "ὦ 

τινα οὐχ ομολογούντων εἰδέναι. ξένους δὲ καὶ φίλους 
Ι " ᾿, ᾿. , ’ . 3 " , 

καὶ συγγενεῖς τοὺς μοιχοὺυς χαλουμένους ἀνεχομε- 
"᾿ “-. ᾿ ΠῚ Ἵ Α Ἁ 

νῶν. καὶ αὐτῶν ἐνίοτε φιλοφρονουμένων καὶ πα- 
| μ “" - ᾿ , . ν Ἀ Ν 

ρακαλούντων ἐν ταῖς ἑορταῖς καὶ ϑυσίαις ἐπὶ τὰς 
» , Ν ἋἊ 3 ἐν ᾽ ν - ,.. ᾿ 

ἑστιάσεις. ὡς ἂν οἶμαι τοὺς οἰκειοτάτους, ἐπὶ δὲ 
ΓΝ ᾿ ᾿ “" “ΜΝ ΜΙΝ, "111 μιμμμ μαι 

τοῖς σφόδρα ἐκδήλοις καὶ φανεροῖς μετρίας τὰς ὀργὰς 
" Ω "νὰ 7 “μι -Ἕ ὦ μα} δ 

ποιουμένων" παρ οἷς. φημί, ταῦϑ' ουτῶς ἐπιεικῶς 

ἐξάγεται τὰ περὶ τὰς γυναῖχας, οὐδὲ περὶ τῶν παρ- 
’ " Ψη Γ ἥ᾿..." ἤν. εἶ ὶ μ᾿ ϑένων ἐκεῖ ϑαρρῆσαι ῥάδιον τῆς κορείας οὐδὲ τὸν 

Ὁ 3 -" ᾿Ὶ Ν ,ὕ “ 3 ἢ ; , - 

ὑμέναιον ὡς ἀληϑῶς καὶ δικαίως ἀδόμενον ἐν τοῖς 
»" Ἃ 3 ν᾿ " . 

παρϑενικοῖς γάμοις πιστεῦσαί ποτε. ἡ οὐκ ἀναγκχὴ 
" , 3 “ .- »»" “ 

πολλὰ ἐοικότα συμβαίνειν αὐτόϑι τοῖς παλαιοῖς μύυ- 
Γ ν »" ω ἣν Ψ ἢ ) " ϑοις. δέχα γε τῆς τῶν πατέρων ὀργῆς καὶ πολυπραγ- 

μοσύνης. ἀλλὰ πολλῶν μιμουμένων τοὺς ἔρωτας τῶν 
ϑεῶν λεγομένους. χρυσοῦ τε πολλοῦ διαρρέοντος 

διὰ τῶν ὀρόφων καὶ πάνυ ῥαδίως, ἅτε οὐ χαλκῶν 
ὄντων οὐδὲ λιϑένων τῶν οἰκημάτων. καὶ νὴ ΖΔ ἀρ- 

᾿ {3 μι " μι " δ᾽ ἶο ἃ “" - "Ἢ 

γύρου σταξοντος οὐ κατ ὀλίγον οὐδ εἰς τοὺς τῶν 

παρϑένων κόλπους μόνον. . ἀλλ᾽ εἴς τε μητέρων καὶ 

τροφῶν καὶ παιδαγωγῶν καὶ ἄλλων πολλῶν καὶ κα- 

λῶν δώρων, τῶν μὲν κρύφα εἰσιόντων διὰ τῶν στε- 

γῶν, ἔστι δ᾽ ὧν φανερῶς κατ᾽ αὐτάς που τὰς κλισίας: 

ἐν ποταμοῖς καὶ ἐπὶ κρηνῶν οὐκ εἰκὸς ὅμοια 

πολλὰ γενέσϑαι τοῖς πρότερον λεγομένοις ὑπὸ τῶν 

ποιητῶν; πλὴν ἴσως γε οὐ δημοσίᾳ γιγνόμενα οὐδ᾽ 

80 
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ἐν τῷ φανερῷ, κατ᾽ οἰκίας δὲ οὕτως εὐδαίμονας κή- 
πῶν τε καὶ προαστείων πολυτελεῖς ἐπαύλεις ἔν τισι 
νυμφῶσι κατεσκευασμένοις καὶ ϑαυμαστοῖς ἄλσεσιν, 
ἅτε οὐ περὶ πενιχρὰς οὐδὲ πενήτων βασιλέων οἵας 
ξ . " -»Ὗ ,} , ᾿ - 5 υδροφορεῖν τε καὶ παίξειν παρὰ τοῖς ποταμοῖς. ψυχρὰ 

᾿, ΠῚ ᾿ λουτρὰ λουμένας καὶ ἐν αἰγιαλοῖς ἀναπεπταμένοις,ἀλλὰ 
, ἅ ’ μακαρίας καὶ μακαρίων γονέων ἐν βασιλικαῖς κατα- 

,.7ωγαῖς, ἴδια πάντα ταῦτα ἐχούσαις, πολὺ κρείττοναιονὴ 
70 καὶ μεγαλοπρεπέστερα τῶν κοινῶν. ἀλλ᾽ ἴσως γε οὐ- 

ι0 δὲν ἧττον ἔμελλον ἐν ἐκείνῃ τῇ πόλει παῖδας προσδο- 
“ ᾿ ᾿ ᾽ " », Ν κἂν ἐσομένους, οἷον Ὅμηρος εἴρηκεν Εὔδωρον, υἱὸν 

6 » Ἁ - " Ὶ ἤ , 

Ερμοῦ καὶ Πολυδῶρας, ὑποκοριξόμενος αὐτὸν οἶμαι 
κατὰ τὴν γένεσιν, 

᾿ Ἀ ᾿" ““ 

παρϑένιος, τὸν ἔτικτε χορῷ καλὴ Πολυδώρη. 
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τι τῶν ἐλευϑέρων καὶ παρϑένων, ἐφάνη ῥᾷδια καὶ 

οὐδεὶς πόνος ϑηρῶντι μετὰ πλούτου τὴν τοιάνδε ϑή- 

ραν οὐδὲ ἐπὶ τὰς πάνυ σεμνὰς καὶ σεμνῶν τῷ ὄντι 

γυναῖκας καὶ ϑυγατέρας ὅστις ἂν ἴῃ σὺν τῇ τοῦ Διὸς 

μηχανῇ; χρυσὸν μετὰ χεῖρας φέρων [οὐ μήποτε ἀπο- 

τυγχάνῃ, ἀλλ᾽ αὐτά που τὰ λοιπὰ δηλοῖ τὰ παρὰ 

πολλοῖς γιγνόμενα ὡς ὃ γε ἄπληστος τῶν τοιούτων 

ἐπιϑυμιῶν, ὅταν μηδὲν εὑρίσκῃ σπάνιον μηδὲ ἀντι- 

ον τεῖνον ἐν ἐκείνῳ τῷ γένει. καταφρονήσας τοῦ ῥᾳδίου 

καὶ ἀτιμάσας τὴν ἐν ταῖς γυναιξὶν ᾿“᾿φροδίτην ὡς 

ἕτοιμον δή τινα καὶ τῷ ὄντι ϑήλυν παντελῶς ἐπὶ τὴν 

ἀνδρωνῖτιν μεταβήσεται, τοὺς ἄρξοντας αὐτίκα μάλα 

καὶ δικάσοντας καὶ στρατηγήσοντας ἐπιϑυμῶν καταισ- 

χύνειν; ὡς ἐνθάδε που τὸ χαλεπὸν καὶ δυσπόριστον ἐ 

εὑρήσων τῶν ἡδονῶν εἶδος. τοῖς ἄγαν φιλοπόταις καὶ 

᾿ γ10 κοἐνόφλυξι ταὐτὸ πεπονϑὼς πάϑος" οἵ πολλάκις πρὸς 

τὴν πολλὴν ἀκρατοποσίαν καὶ συνεχῆ οὐκ ἐθέλοντες 

πιεῖν αὐχμὸν ἐξεπίτηδες μηχανῶνται διά τε ἵδρώ- 

τῶν καὶ σιτίων ἁλμυρῶν καὶ δριμέων προσφορᾶς. 

“5 σχεδὸν δὲ καὶ παρὰ “ακεδαιμονίοις ἔτυχόν τινες ταύ- 
ἤ της τῆς ἐπωνυμίας τῶν οὕτω γενομένων, Παρϑένιοι 

κληϑέντες συχνοί" ὥστ᾽, εἰ μὴ διεφϑείροντο οἱ πλείους 
τῶν ἐν ταῖς οὕτω τρυφώσαις πόλεσι γιγνομένων, ἅτε 
οὐδαμῶς οἶμαι δαιμονίου τυγχάνοντες ἐπιμελείας, οὐ- 

0 δὲν ἂν ἐκώλυε πάντα μεστὰ ἡρώων εἶναι. νῦν δὲ οἱ μὲν 
ἀπόλλυνται παραχρῆμα" ὅσοι δ᾽ ἂν καὶ φανῶσι, κρύφα 
ἐν δούλου σχήματι μένουσιν ἄχρι γήρως, ἅτε οὐδὲν, 
αὐτοὺς δυναμένων τῶν σπειράντων προσωφελεῖν. εἶεν 
δή, παρ᾿ οἷς ἂν καὶ τὰ περὶ τὰς κόρας οὕτως ἁπλῶς ἔχῃ, 

ΔΙΟΓΈΝΗΣ Η ΠΕΡῚ ΑΡΕΤῊΣ. 
δ Ἁ Ἁ - ’ 

Διογένης ὁ Σινωπεὺς ἐχπεσῶν ἐκ τῆς πατρίδος, 
3 Ἁ ’ “ ἤ ἤ 9 ἤ μ᾿ ’ὔ 

οὐδενὸς διαφέρων τῶν πάνυ φαύλων ϑηναξε ἀφί- 
Ἁ " -“Σ. 

κετο. καὶ καταλαμβάνει συχνοῦς ἔτι τῶν Σωκράτους 

Γ, Ἁ . ν, “- ᾿ , , ᾿" 35 τί χρὴ προσδοχᾶν τοὺς κόρους, ποίας τινὸς παιδείας καὶ 
᾽ ἀμ “ ;) ᾿ " Νω ᾽ "“ Ἧ ᾽ »- “ 

ἀγωγῆς τυγχάνειν; ἔσϑ'᾽ ὁπῶς ἂν ἀπόσχοιντο τῆς τῶν 
3 , μ , "Ψ “ 3 , ἀρρένων λῶώβης καὶ φϑορᾶς, τὸ γε ἀκόλαστον γένος, 

" ΓΙ Ἁ ι »Ἄ 

τοῦτον ἱκανὸν καὶ σαφῆ ποιησάμενον ὅρον τὸν τῆς 
ἤ 3 ᾽ ᾿ Ἥ , , 

φύσεως, ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἐμπιμπλάμενον πάντα τρόπον 
» Ἁ -“ 3 ᾽’ 

30 τῆς περὶ γυναῖκας ἀκρασίας καὶ διακορὲς γενόμενον 

τῆς ἡδονῆς ταύτης ξητοίη ἑτέραν μείξω καὶ παρανο- 
μωτέραν ὕβριν; ὡς τά γε γυναικῶν, αὐτῶν σχεδὸν 

’ " ᾿ 2 " 

ἑταίρων" καὶ γὰρ Πλάτωνα καὶ ᾿Δρίστιππον καὶ 4ἰσ- 
, 3 . 

χίνην καὶ ᾿Αντισϑένην καὶ τὸν Μεγαρέα Εὐκλείδην 
“ “» ," Ἂ ᾿ Ἁ “ Ἢ 

Ξενοφῶν δὲ ἔφευγε διὰ τὴν μετα Κύρου στρατείαν. 

τῶν μὲν οὖν ἄλλων ταχὺ κατεφρόνησεν, ᾿Αντισϑένει 

δὲ ἐχρῆτο, οὐκ αὐτὸν οὕτως ἐπαινῶν ὡς τοὺς λόγους 

οὗς ἔλεγεν, ἡγούμενος μόνους εἶναι ἀληϑεῖς καὶ μα- 
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, ' ὼ 3 " , 

λιστα δυναμένους ἄἀνϑρῶπον ὠφελῆσαι. ἐπεὶ αὐτόν 
᾿ » Δ "........ ᾿ ᾿ , 

γ9 τὸν ἄντισϑει ἣν παραβαλλῶν πρὸς τοὺς λογους 

ἐνίοτε ἤλεγχεν ὡς πολὺ μαλακώτερον. καὶ ἔφη αὐτὸν 

εἶναι σαλπιγγὰ λοιδορῶν" αὐτοῦ γὰρ οὐκ ἀκούειν 
, , " “᾿ " 

5 φϑεγγομένου μέγιστον. καὶ ὁ ᾿Δἀντισϑένης ὑπέμενεν 
3 Ἁ - , ΄ὶ Γ . νι Ἁ ᾿ ἢ Ἷ Ἷ, 

αὑτον ταῦτα ἀχούων" πᾶνυ γὰρ ἐϑαύμαξε τοῦ ἀν- 
, ἃ ᾿ " Ξ᾽ ᾿ ἤ . 

ϑρώπου τὴν φύσιν. ἔλεγεν οὖν ἀμυνόμενος ἀντὶ τῆς 
χὰ 

σάλπιγγος τοῖς σῳ ηξὶν αὐτὸν οοίον εἶναι. καὶ γὰρ στὸν β 

τῶν σφ ηκῶν εἶναι τὸν μὲν ψόφον τῶν πτερῶν μικρόν, 

τὸ δὲ κέντρον δριμύ τατον ' ὲ «τον. ἔχαιρεν οὐ ν τῇ παρρησίᾳ 

τοῦ “]Πιογένους. ὥσπερ οὗ ἱππικοί. ταν ἵππον ϑυ- 

μοειδὴ “λάβωσιν. ἄλλως δὲ ἀνδρεῖον καὶ φιλύπονον, 
οὐδὲν ἧττον ἀποδέχοντα ι τὸ χαλεπὸν τοῦ ἵππου" τοὺς 

ὃὲ νωϑροὺς χαὶ ἱ βρα δεῖς μισοῦσι καὶ ἀποδοκιμάξουσιν.τ51νΝ 1 
Τ  ὦ, . λ . ἐνίοτε μὲν οὖν ἐπέτεινεν αὐτόν, ἐνίοτε δὲ ἐπειρᾶτο 
" ᾿ [2 » ἤ “-᾿ Τ 

ἀνιέναι, ὥσπερ οὗ χορδοστρόφοι τὰ νεῦρα τείνουσι. 
“ , “" 1 ν “υὐ ᾽ ᾿ ᾿ " προσέχοντες μὴ ῥαγῇ. ἐπεὶ δὲ ἀπέϑανεν ὁ ̓ άντισϑέ- 

."» ῃ »Ν »η ᾽ " 

νης καὶ τῶν ἄλλων οὐδένα ἡγεῖτο συ νουσίας ἄξιον, 
ἵν ᾿ "ΜὋ , 

μετέβη εἰς Κόρινϑον. κἀκεῖ διῆγεν οὔτε οἰκίαν μι- 
ς ᾿ ἣν . "» , " ᾿ὑ »" Ἷ 4 , σϑωσάμενος οὔτε παρὰ ξενῷ τινὶ καταγόμενος. ἀλλ 

ἐν τῷ Κρανείῳ ϑυραυλῶν. ἑώρα γὰρ ὅτι πλεῖστοι ἄν- 
ς μ᾿." “""» ." ἀμ ᾿..... ᾿ ᾿ ϑ , γυΘΊΟι ἐχεῖ Ο υνίασι διὰ τοὺς λιμένας καὶ τὰς ἑταίρας. 

- ω». , Ὅν ἔν " Ἵ καὶ ὁτι ἡ πόλις ὡσπερ ἕν τριόδὼ τῆς Ελλάδος ἔκειτο. 
ων» εμ , , ν᾽}. 1 δεῖν οὖν τὸν φρόνιμον ἄνδρα, ὥσπερ τὸν ἀγαϑὸν 

᾿ κι , 

ἰατρὸν. ὁπου πλεῖστοι κάμνουσιν, ἐκεῖσε ἰέναι βοη- 
ῃ ᾿ ΝΥ " “ἡ " - ὕ ᾽ ΡΟ 

ϑήσοντα. οὕτῶς ὁποῦ πλεῖστοί εἰσιν ἄφρονες. ἐκεῖ 
Ιὸ , “ 

μαλιστα ἐπιδημεῖν. ἐξελέγχοντα καὶ κολάξοντα τὴν 
" ᾿ , , ἧμιν ᾽ ἃ 

ανοίαὰν αὐτῶν. ἕπει δὲ κεν ὁ τῶν ᾿Ισϑμίων χρόνος 

καὶ πάντες ἧσαν ἐν ᾿Ισϑμῷ ᾿ χατέβη καὶ αὐτός. εἰώθει 

"ἀρ ἐ: πεῖν ᾿ : 5 ' ) τὸ 7 εἰφειραμημαν ἐν ταῖς πανηγύρεσι τὰς σπουδὰς τῶν 
Α ν ς [9 νιν ἃ μι ὃ 4. ανϑρωπῶν καὶ τὰς ἐπιϑυμίας καὶ ποὺς αἀτινὰ ἀδη- 

" Ὑ . "» ᾽ Ἁ ,." ἴων ᾿ , - “" ΝᾺ μονοῦσι καὶ ἐπὶ τίσι μέγα φρονοῦσι. παρέσχε δὲ καὶ -ττπ 
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αὑτὸν τῷ βουλομένῳ ἐντυγχάνειν, καὶ ἔλεγε ϑαυμά- 

ξειν ὅτι ̓ εἰ μὲν ἔφη ὀδόντας ἰᾶσϑαι, πάντες ἂν αὐτῷ 

προσῇσαν οἱ δεόμενοι ὀδόντα ἐξελέσθαι. καὶ νὴ Ζία 

εἰ ὑπέσχετο ὀφθαλμοὺς ϑεραπεύειν; πάντες ἂν οἵ 

ὀφϑαλμιῶντες αὑτοὺς ἐπεδείκνυον᾽ ὁμοίως δέ, εἰ: 

ὅπλ ηνὸς ἢ ποδάγρας ἢ κορύζης εἰδέναι φάρμακον" 

ἐπεὶ δὲ ἔφη παύσειν τοὺς πεισομένους αὐτῷ ἀγνοίας 

καὶ πονηρίας καὶ ἀκολασίας, οὐδεὶς αὐτῷ προσεῖ- 

χεν οὐδὲ ἐκέλευεν ἰᾶσϑαι αὑτόν. οὐδὲ εἰ πολὺ προσ- 

λήψεσϑαι ἀργύριον ἔμελλεν. ὡς ἧττον ὑπὸ τού- 

τῶν ἢ ἐκεῖνοι ἐνοχλούμενος ἢ χαλε πώτερον ἀνθρώπῳ 

σπληνὸς ἀνέχεσϑαι οἰδοῦντος ἢ διεφϑαρμένου ὀδόν- 

τος ἢ ψυχῆς ἄφρονος καὶ ἀμαϑοῦς καὶ δειλῆς καὶ 

ϑρασείας καὶ φιληδόνου καὶ ἀνελευϑέρου καὶ ὀργί- 

λης καὶ λυπηρᾶς καὶ πανούργου καὶ πᾶντα τρόπον 

διεφϑαρμένης. καὶ δὴ καὶ τότε ἦν περὶ τὸν νεὼν τοῦ 

Ὁ. Ποσειδῶνος ἀκούειν πολλῶν μὲν σοφιστῶν καχοδαι - 

μόνων βοώντων καὶ λοιδορουμένων ἀλλήλοις, καὶ 

πετῶν λεγομένων μαϑητῶν ἄλλου ἄλλῳ μαχομένων, 

πολλῶν δὲ συγγραφέων ἀναγιγνωσκόντων ἀναίσϑητα 3 

συγγράμματα. πολλῶν δὲ ποιητῶν ποιήματα ἀδόν- 

των. καὶ τούτους ἐπαινούντων ἑτέρων. πολλῶν ὃς 

ϑαυματοποιῶν ϑαύματα ἐπιδεικνύντων, πολλῶν δὲ 

τερατοσχύπων τέρατα χρινόντων, μυρίων δὲ ῥητόρων 

δίκας στρεφόντων, οὐκ ὀλίγων δὲ καπήλων δικκαπης : 

λευόντων ὅ.τι τύχοιεν ἕκαστος. εὐϑὺς οὖν καὶ αὐτῷ 

τινες προσῆλθον, τῶν μὲν Κορινϑίων οὐδείς" οὐδὲ 

γὰρ ὥοντο οὐδὲν ὠφεληϑήσεσϑαι. ὅτι καϑ' ἡμέραν ἑω- 

ρῶν αὐτὸν ἐν Κορίνϑῳ" τῶν δὲ ξένων ἦσαν οἵ ἠμν. 

ἰόντες , καὶ τουτῶν ἕκαστος βραχὺ τι εἰπὼν ἢ ἀκού- 

σας ἀπήει, φοβούμενος τὸν ἔλεγχον. διὰ δὴ τοῦτο ἔφη 
"» ’ - .ῃ μι υν" - ν Ὰ " 

ὃ Ζιογένης προσεοικέναι τοῖς κυσὶ τοῖς Ἰακῶσι" καὶ 

ὨΤ0). :, 10 
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γὰρ τούτους. ὅταν στῶσιν εἰς τὰς πανηγύρεις, σπ0ολ-- 119 ἠ 
λοὺς μὲν εἶναι τοὺς καταψήχοντας καὶ προσπαίζοντας, 
μηδένα δὲ ὠνεῖσθαι ῥαδίως. διὰ τὸ μὴ ἐπίστασϑαι 
χρῆσϑαι. πυϑομένου δέ τινος εἰ καὶ αὐτὸς ἥκοι τὸν 

5 ἀγῶνα ϑεασόμενος, οὐχ, ἔφη, ἀλλ᾽ ἀγωνιούμενος. καὶ 
ὃς ἐγέλασέ τε καὶ ἤθετο αὐτὸν τίνας ἔχοι τοὺς ἀντα- 
γωνιστᾶς. ὑποβλέψας, Τοὺς 

ἀμαχωτάτους, οἷς οὐδεὶς 

ὁ δὲ ὥσπερ εἰώϑει 
χαλεπωτάτους, εἶπε, καὶ 
δύναται ἀντιβλέψαι τῶν Ἑλλήνων. οὐ μέντοι διατρέ- 
χοντας ἢ παλαίοντας ἢ διαπηδῶντας οὐδὲ πυχτεύον- 
τας καὶ ἀκοντίζοντας καὶ δισκε ὕοντας, ἀλλὰ τοὺς σω- 
φρονίξζοντας. Τίνας μήν; ἤρετο. Τοὺς πόνους. ἔφη. 

ὑπὸ 
ἐμπεπλησμένων καὶ τδ τυφωμένων καὶ τὰς μὲ ν ἡμέ- 

μαλὰ ἰσχυροὺς τὲ καὶ ἀνικήτους ἀνϑρώπων 

ρας ὕλας ἐσθιόντων. ἐν δὲ ταῖς νυξὶ ῥεγκόντων, ὑπὸ 
ἃ ω ᾿ Ὁ ὃὲ ἀνδρῶν ἡττωμένους λεπτῶν τε καὶ ἀσάρκων καὶ 

Ἵ 

ἢ 
συ οἱει τουτῶν τι ὀὁφξλος εἶναι τῶν τὰς μεγάλας κοι- 

τῶν σφηκῶν τας γαστέρας μᾶλλον ἐντετμημένων. 

᾿ " ἤ ' (νυ ᾽ “. ᾿ 

λίας ἐχοντῶν. οὖς ἐχρὴν περιαγαγόντας καὶ περικα- 

ϑήραντας ἐχβαλεῖν. μᾶλλον δὲ καταϑύσαντας καὶ κα-138Ν 
ι , "" νι.  .. : “ἢ Ϊ' ' Ι Ι 

τατεμοντας εὐωχεῖσθαι, καϑάπερ οἶμαι τὰ τῶν κητῶν 
, ἃ " "“ , ' 5 ; κρέα τοῦς νοῦν ἔχοντας. ἕψοντας αλσὶ καὶ ϑαλάττῃ, 

, δ 

τὴν δὲ ὥσπερ ἐν Πόντῳ παρ᾽ 

δεο- 

οἶμαι γὰ 9 αἱ ὑτοὺς τῶν υῶν ἥττονα ψυχὴν 

πιμελὴν τηξαντας. 
ἡμῖν τὸ τῶν δελφίν ὧν στέαρ. ἀλείφεσϑαι τοὺς 
μένους. 
ἔχειν. ὁ δὲ ἀνὴρ ὃ γενναῖος ἡγεῖται τοὺς πόνους ἀν- 
ταγωνιστὰς μεγίστους. καὶ τούτοις ἀεὶ Φιλεξ μάχε- 
σϑαι καὶ τὴν νύκτα καὶ τὴν ἡ ἡμέραν. οὐχ ὑπὲρ σελί- 
νοῦ: ὥσπερ αἱ αἷγες, οὐδὲ κοτένου καὶ πίτυος. ἀλλὰ 
ὑπὲρ εὐδαιμονίας καὶ ἀρετῆς παρὰ πάντα τὸν βίον, 
οὐχ ὅταν Ἠλεῖοι προείπωσιν ἢ Κορένϑιοι ἢ τὸ κοινὸν 
Θετταλῶν. μηδένα αὐτῶν φοβούμενον μηδὲ εὐχόμε- 
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5: ἈΨῸΡΨ ἄλλῳ λαχεῖν, ἀλλὰ προκαλυύμενον ἐφεξῆς ἅπαν- 

ταθρ; καὶ λιμῷ φιλονεικοῦντα καὶ ψύχει καὶ δέψος 

ὑπομένοντα, κἂν δέῃ μαστιγούμενον καρτερεῖν καὶ 

τεμνόμενον καὶ καύμενον, μηδὲν μαλακὸν ἐνδιδόντα" 

πενίαν δὲ καὶ φυγὴν καὶ ἀδοξέαν καὶ τὰ τοιαῦτα μη- ! 

δὲν ἡγεῖσϑαι δεινὸν αὑτῷ, ἀλλὰ πάνυ κοῦφα, καὶ 

πολλάκις παίζειν ἐν αὐτοὶς τὸν ἄνδρα τὸν τέλειον, 

ὥσπερ οἱ παῖδες τοῖς ἀστραγάλοις καὶ ταῖς σφαίραις 

ταῖς ποικίλαις. καὶ γὰρ δοκοῦσι μέν, ἔφη; δεινοὶ καὶ 

ἀνυπόστατοι πᾶσι τοῖς κακοῖς οἵ ἀνταγωνισταὶ οὗτοι" 

ἐὰν δέ τις αὐτῶν καταφρονήσῃ καὶ προσίῃ ϑαρρῶν, 

οὐ χαλεπὸν δειλῶν καὶ ἀδυνάτων ἄνδρας ἰσχυροὺς 

κρατῆσαι, μάλιστα τοῖς κυσὶν ὁμοίων. οἱ τοὺς μὲν 

φεύγοντας ἐπιδιώκουσι καὶ δάκνουσι καὶ διέσπασαν 

ἔστιν οὗς καταλαβόντες. τοὺς δὲ ἐπιόντας καὶ μαχο- 

μένους φοβοῦνται καὶ ἀναχωροῦσι, τελευτῶντες δὲ 

σαίνουσιν, ἐπειδὰν συνήϑεις γένωνται. οὗ δὲ πολλοὶ 

ἄνϑρωποι ἐχπεπληγμένοι αὐτοὺς καὶ ἀεί ποτὲ φεύ- 

γοντες ἐχκλίνουσιν, οὐδέποτε ἐναντίον βλέποντες. 

κῃ χαὶ γὰρ δή, ὥσπερ οἱ πυκτεύειν εἰδότες. ἐὰν μὲν 3 

προλάβωσι τὸν νεῶν ωνενεῶν. οὐ παίονται τὴν ἀρ- 

χήν. πολλάκις δὲ ἀπέβησαν αὐτοὶ καταβαλόντες" ἐὰν 

ὃὲ ὑποχωρῶσι φοβούμενοι, τότ᾽ ἰσχυροτάτας πληγὰς 

λαμβάνουσιν" οὕτως ἐὰν μέν τις τοὺς πόνους δέχη- 

ῬΜ ται καταφρονῶν καὶ πλησιάζῃ προϑύμως. οὐ πάνυ ἢ: 

ἰσχύουσι πρὸς αὐτόν ἐὰν δὲ ἀφιστῆται καὶ ἀναχωρῇ: 

τῷ παντὶ μείξους καὶ σφοδρότεροι δοκοῦσι. τοῦτο δ᾽ 

ἂν ἴδοις καὶ ἐπὶ τοῦ πυρὸς γιγνόμενον " ἐὰν μὲν σφό- 

ὅρα ἐπιβῇς. ἔσβεσας τὸ πῦρ᾽ ἐὰν δὲ ὑποπτεύων καὶ 

δεδοικώς. σφόδρα ἐκαύϑης᾽ ὥσπερ ἐνίοτε παίξοντερ : 

οἱ παῖδες τῇ γλώττῃ τὸ πῦρ σβεννύουσιν. οὗτοι μὲν 

οὖν οἵ ἀνταγωνισταὶ σχεδὸν ὁμοιοί εἶσι τοῖς πυγμάχοις; 
10} 

᾿ 

20Η 

΄ 
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παίοντές τε καὶ ἄγχοντες καὶ διασ πῶντες καὶ ἀποκχτιν- 
νύντες ἐνίοτε. ἑτέρα δὲ δεινοτέρα μάχη καὶ ἀγών 
ἐστιν οὐ μικρός, ἀλλὰ πολὺ τούτου μείξων καὶ ἐπικιν- 
δυνότερος ὃ πρὸς τὴν δον ἦν, οὐχ οἵαν Ὅμηρός φησιν, 

αὖϑις δὲ δριμεῖα μάχη παρὰ νηυσὶν ἐτύχϑη. 
ξέσι δὴ πελέχεσσι καὶ ἀξίναις ἐμάχοντο 

καὶ ξίφεσιν μεγάλοισι. 
οὐχ οὗτος τρύπος τῆς μάχης" οὐ γὰρ ἄντικρυς βιά- 
ξεσϑαι τὴν ἧδον ἦν, ἀλλ᾽ ἐξαπατᾶν καὶ γοητεύειν δει-- 
νοῖς φαρμάκοις, ὥσπερ Ὅμηρός φ ησι τὴν Κίρκην τοὺς 
τοῦ Ὀδυσσέως ἕ ἑταίρους καταφαρμάξαι. κἄπειτα τοὺς 
μὲν σὺς αὐτῶν. τοὺς δὲ λύχους γενέσϑαι. τοὺς δὲ 

ἄλλ᾽ ἄττα ϑηρία. τοιοῦτον ἐστι τὸ χρῆμα τῆς ἡδονῆς, 
οὐχ ἁπλῶς ἐπιβουλευού σης . ἀλλὰ πάντα τρόπον, διά 
τε τῆς ὕψεως καὶ ἀκοῆς ἢ ὀσφρήσεως ἢ γεύσεως ἢ 
ἁφῆς . ἔτι δὲ Ριτίοις » καὶ ποτοῖς καὶ ἀφροδισίοις δια- 
φϑεῖραι πειρωμένης., ὁμοίως μὲν ἐγρηγορότας, ὁμοίως 
δὲ κοιμωμένους. οὐδὲ γὰρ ὥσπερ πρὸς τοὺς πολεμί- 
ους ἔστι φυλακὰς καταστήσαντας καϑεύδειν, ἀλλὰ μά- 
λιστα δὴ πάντων τότε ἐπιτίϑεται. τὰ μὲν αὐτῷ τῷ 
ὑπνῳ μαραίνουσα καὶ δουλου "μένη, τὰ δὲ ἐπιπέμπουσα 
ὀνείρατα πανοῦ 0γα καὶ ἐπίβουλα, ,ἀναμιμνήσκοντα 
αι "τῆς. ὁ μὲν οὖν πόνος διὰ τῆς ἅφ ἧς ἐπιγίγνεται 
ὡς τὸ πολὺ καὶ ταύ τῇ πρύσεισιν; ἡ δὲ ἡδονὴ ἢ κατὰ πᾶ- τ2ῦΝ 
σαν αἴσθησιν͵ ὁπόσας ἄν ϑρῶωπος αἰσϑήσεις ἔχει. καὶ 
δεῖ τοῖς μὲν πόνοις ἀπαντᾶν καὶ συμπλέκεσϑαι. τὴν 
ὃὲ ἡδονὴν φ εὔγειν ὡς πορρωτάτω καὶ μ ηδὲν ὅλως Ἢ 
τἀναγκαῖα ὁμιλεῖν. καὶ ἐνταῦϑα ὁ κράτιστος ἀνήρ᾽ 

πλεῖστον ἀπο- 
Ἶ ω , ( Ὄ ᾿ κράτιστος δὲ σχεδόν. ὃς ἂν δυνηται 

φεύγειν τὰς ἡδονάς" οὐδὲ γὰρ ἔστιν ἡδονῇ συνόντα 
ἢ καὶ πειρώμενον συνεχῶς μὴ οὐ πάντως ἁλῶναι" 
ῦτα Ψὕ» ου Ψ κρατήσῃ καὶ "Δ ριγένηται τῆς ψυχῆς τοῖο 

Ὡ 4} 
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᾿ ἤ Ὶ ᾿ " ᾿ » , φαρμάκοις. γίγνεται τὸ λοιπὸν ἤδη τὸ τῆς Κίρκης. 
᾽ Γ ᾿ -» " κΥΚὶ ἤἍ ἤῇ) 

πληξασα ῥαδίως τῇ ῥαβδῳ εἰς συφεόν τινα ἐλαύνει 
’ὔ Ἁ ᾿ 3 3 ’ 

καὶ καϑείργνυσι. καὶ τὸ λοιπὸν ἀπ᾽ ἐχείνου ἤδη 
» -«ὠὉων»ν Ἢ , 
ἄνϑρωπος διατελεῖ σῦς ὧν ἢ λύκος. γίγνονται δὲ καὶ 
» ς 3.ϑ 6 - » ,,ἣ΄ἽὋΨν 

ὄφεις υφ᾽ ἡδονῆς ποικίλοι καὶ ὀλέϑριοι καὶ ἄλλ᾽ ἄττα: 
, . “ ᾿ 3 ᾿ ’ 

ἑρπετά, καὶ ϑεραπεύουσιν ἐχείνην ἀεὶ περὶ τὰς ϑύρας 
»»} -»-Ὕ Ἁ "»- Ὅ »"Ὅ 

ὄντὲς καὶ ἐπιϑυμοῦντες μὲν τῆς ἡδονῆς καὶ λατρεύ- 
, ΄, " ὁ ᾿ ᾿ οντες ἐκείνῃ. μυρίους δὲ ἄλλως πόνους ἔχοντες. ἡ 

Ἁ .Ἵ Ἁ ᾿ 3 - " .“» 

γὰρ ἡδονὴ κρατήσασα αὐτῶν καὶ παραλαβοῦσα τοῖς 
πόνοις παραδέδωσι τοῖς ἐχϑίστοις καὶ χαλεπωτάτοις. 

» Ἁ Ἁ ν᾿ -»" -“» 

τοῦτον δὴ τὸν ἀγῶνα ἐμοὶ καρτεροῦντι καὶ παρα- 
Ἁ γ Ἁ , 

βαλλομένῳ πρὸς ἡδονὴν καὶ πόνον οὐδεὶς προσέχει 
» ᾽ ’ ἢ , ᾽ ᾿ - 3 ᾿ - 

τῶν ἀϑλίων ἀνθρώπων. ἀλλὰ τοῖς ἀνδραπόδοις τοῖς 
ν- , 4 Ὶ Ὡ 

πηδῶσι καὶ τρέχουσι καὶ χορεύουσιν. οὐδὲ γὰρ ὅτε 
Ἁ " “ 3 ἤ - 

τὸν Ηραχλέα ἕἑωρων ἀγωνιξόμενον καὶ πονοῦντα, 
3 φὧ ᾿" 3 "" 3 ᾿ Γ " 3 " 

ὅς5ῃ οὐδὲν ἔμελεν αὐτοῖς. ἀλλὰ καὶ τότε ἴσως ἀϑλητᾶς τι- 

νας ἐθαύμαξον, Ζήτην καὶ Καλαῖν καὶ Πηλέα καὶ 
Ρὼω Ν ,, ἤ 

ἄλλους τοιούτους δρομέας τινὰς καὶ παλαιστάς" καὶ 
Ἁ Ἁ ᾽ Ἁ ἽἽ Ἁ " " " ἤ , ἤ 

τους μὲν ἐπὶ κάλλει. τοὺς δὲ ἐπὶ πλουτῷ ἐϑαυμαΐξον, 
᾿ “- ’ , ᾿ - 

καϑάπερ Ιασίωνα καὶ Κινύυραν. περὶ δὲ τοῦ Πέλοπος : 
4“ “, ᾿ Ω Ἷ " νά 

ἔλεγον οτι καὶ τὸν ὦμον ἐλεφάντινον ἔχοι, ὥσπερ τι 
» ἭἍ ᾽ ’ - » μὴ ᾿ 

ὀφελοςον ἀνθρώπου χρυσὴν χεῖρα ἡ ἐλεφαντένην ἔχον-- 
Ἧ»"» , ν} ᾿ ἿΝ Ἁ Ἁ 

τος ἡ φ' ϑαλμοὺς ἀδάμαντος ἢ σμαράγδου τὴν δὲ ψυχὴν 
, -Ὕν" ᾿ Ἁ ν᾿ Ἃ " καὶ 

οὐχ ἐγίγνωσκον αὐτοῦ ὁποίαν τινὰ εἶχε. τὸν δὲ Ἧρα- 
- Ἀ 9 ἡ 3 

οη κλέα πονοῦντα μὲν καὶ ἀγωνιζόμενον ἡλέουν. καὶ : 
“ ω , ᾿: ν᾿ , Ἃ ἃ ᾿ . Ἁ ᾿Ὶ -" 

ἔφασαν αὐτὸν ἀνϑρωπὼν ἀϑλιωτατον᾽ καὶ διὰ τοῦτο 
» ἤ Ἁ ᾿ς ν » Ἁ ᾽ν» " 

αϑλους ἐκάλουν τοὺς πόνους αὐτοῦ καὶ τὰ ἔργα. ὡς 
ι . » ᾿ » » 7 ᾿ ᾿ “ 

τον ἐπίπονον βίον ἀϑλιον οντα " ἁποϑανοντα δὲ παᾶν-- 
, “-“ Ἁ , 

τῶν μάλιστα τιμῶσι καὶ ϑεὸν νομίζουσι καί φασιν 
ἥν" - ᾿ ἢ ᾿ » Ο 3 
ἤβῃ συνοικεῖν, καὶ τουτῷ πᾶντες εὔχονται, ὁπὼς αὔ-- 

δ» , -» ͵ -. 3 ἤ Ἁ 

τοὶ μὴ ἔσονται ἄϑλιοι, τῷ πλεῖστα ἀϑλήσαντι. τὸν δὲ 
“ " “ κι 

Εὐρυσϑέα οἴονται κρατεῖν τούτου καὶ ἐπιτάττειν, ὃν 
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" 

οὐδενὸς ἄξιον νενομίκασιν. οὐδὲ εὔξατο οὐδὲ ἔϑυσεν 
οὐδέποτε οὐδεὶς Εὐρυσϑεῖ. πλὴν ὃ γε Ἡρακλῆς πε-- 
ριῇἥει τὴν Εὐρώπην καὶ τὴν ᾿Δσίαν ἅπασαν, οὐδὲν ὧν 
τούτοις ὅμοιος τοῖς ἀϑληταῖς " ποῦ γὰρ ἂν ἐδυνήϑη 

περιελϑεῖν σάρκας τοσαύτας ἔχων ἢ τοσούτων κρεῶν 
δεόμενος ἢ βαϑὺν οὕτως ὕπνον καϑεύδων; ἀλλ᾽ 
ἄγρυπνος καὶ λεπτός, ὥσπερ οἵ λέοντες. ὀξὺ βλέπων, 
ὀξὺ ἀχούων, οὔτε χειμῶνος οὔτε καύματος φροντί- 
ξων. οὐδὲν δεόμενος στρωμάτων ἢ χλανίδων ἢ ταπή- 

ν᾿ . . Ψ ; "» , »" 

τῶν. ἀλλὰ δέρμα ἀμπεχόμενος ῥυπαρόν, λιμοῦ πνέων. 
- 3 “μ" ' » “" Ἁ ᾿ “ 

τοῖς ἀγαϑοῖς βοηϑῶν. τοὺς κακοὺς κολαξων. καὶ Ζι0-- 2568 
᾿ νᾺ Ἁ “- ἰν ὦ " ᾿ ᾿ - μήδην δὲ τὸν Θρᾷκα, ὅτι ποικίλην εἶχεν ἐσθῆτα καὶ 
πᾳ... " , " Καὶ - καϑῆστο ἐπὶ ϑρονου πίνων δὲ ἡμέρας καὶ τρυφῶν, καὶ 

᾿ ᾿ ψΨ ω» ἣ ἃ Υ ᾽ Ἵ ᾿ Ἀ " 

τους ξένους ἡδίέκει καὶ τοὺς ὑφ᾽ αὑτόν, πολλὴν ἵππον 
’ "“ Ρ , ᾿ ᾿ , Ὺ »ὔ 

τρέφων, τῷ ῥοπαλῶ. παίων διήραξεν ὡσπερ πέϑον 
Λ ἣ , - , ,ὔ . “ " παλαιὸν. καὶ τὸν Γηρυόνην, πλείστους βοῦς ἔχοντα 

᾿ - ἃ “,."" ᾿ ΓΙ ; » ω ΓΙ » 

καὶ τῶν πρὸς ἑὄσπερας ἀπαντῶν πλουσιῶώτατον ὄντα 
᾿ Ρ ᾿ " , 3 , καὶ υὑπερηφανῶώτατον. αὕτον τὲ ἀπέχτεινε καὶ τοὺς 

αὶ ᾿ ἂ " "“ , ᾽ηΩ ἅ Ἀ ᾿ ἀδελφοὺς καὶ τὰς βοῦς ἀπήλασε. τὸν δὲ Βούσιριν 
εὑρὼν πάνυ ἐπιμελῶς ἀϑλοῦν ἡ δι᾿ ὅλης ἡμέ θῶν πανυ ἐπιμελῶς αϑλοῦντα καὶ δὲ ολης ἡμέρας 
, , . ᾿ ω" ν ᾿ ω ν..» ῇ "ὦ ἐσθίοντα καὶ φρονοῦντα μέγιστον ἐπὶ πάλῃ. διέρρη- 

ἣ ᾿ Ἁ “- ͵ ᾿ Ὁ ᾿᾿ ᾽ 

ξεν ἐπὶ τὴν γῆν καταβαλὼν ὥσπερ τοὺς ϑυλάκους 
“Ὁ " ω  «᾿ ᾿ “ΔὉἦ » ; Υ " 

τους σφόδρα γέμοντας. καὶ τῆς “μαξόνος ἔλυσε τὴν 
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518 ὥχετο ὑγιᾶ ποιήσας. ταῦτα μὲν οὖν ἔπραττεν οὐ- 
δὲν Εὐρυσϑεῖ χαριξόμενος. τὰ δὲ μῆλα τὰ χρυσᾶ 
ἃ ἐκόμισε λαβὼν ἔδωκεν ἐκείνῳ. τὰ τῶν Ἑσπερίδων" 
οὐδὲν γὰρ αὐτῶν ἐδεῖτο, ἀλλ᾽ ἐκέλευσε κλάειν ἔχοντα. 

μηδὲν γὰρ ὄφελος εἶναι ἀνθρώπῳ χρυσῶν μήλων" : 

μηδὲ γὰρ ταῖς Ἑσπερίσι γενέσϑαι. πέρας δέ. ἐπεὶ 
βραδύτερος ἐγίγνετο καὶ ἀσϑενέστερος αὑτοῦ, φοβού- 
μενος μὴ οὐ δύνηται ξὴν ὁμοίως. ἔπειτα οἶμαι νόσου 
τινὸς καταλαβούσης κάλλιστα ἀνθρώπων ἐϑεράπευ- 
σεν αὑτόν. πυρὰν νήσας ἐν τῇ Οἴτῃ ξύλων ὡς ἕξηρο- 
τάτων καὶ δείξας ὅτι οὐδὲν ἄξιον ἐφρόντιξε τοῦ πύ-- 

ρετοῦ. πρότερον δέ, ἵνα μὴ δοκῇ σεμνὰ μόνον καὶ με-- 
γάλα ἔργα διαπράττεσϑαι, τὴν κόπρον ἀπελϑὼν τὴν 
κειμένην παρ᾽ Αὐγέαᾳ, πολύ τι χρῆμα πολλῶν ἐτῶν, 

ἐκείψην ἐξεφόρει καὶ ἐκάϑαιρεν. ἡγεῖτο γὰρ οὐχ ἧττον 
αὑτῷ διαμαχητέον εἷναι καὶ πολεμητέον πρὸς τὴν δό- 
ἕαν ἢ τὰ ϑηρία καὶ τῶν ἀνθρώπων τοὺς κακούργους. 
ταῦτα δὲ λέγοντος τοῦ Ζ]Ιιογένους. περιίσταντο πολ-- 

λοὶ καὶ πάνυ ἡδέως ἠκροῶντο τῶν λόγων. ἐννοήσας 
δὲ οἶμαι τὸ τοῦ Ἡρακλέους. τοὺς μὲν λόγους ἀφῆκε, : 

χαμαὶ δὲ καϑεξόμενος ἐποίει τι τῶν ἀδόξων. εὐϑὺς 

οὖν οἵ πολλοὶ κατεφρόνουν αὐτοῦ καὶ μαίνεσϑαι ἔφα- 
σαν, καὶ πάλιν ἐθορύβουν οἱ σοφισταί, καϑάπερ ἐν 

-« Η ,. “ ' αν οὐ Ὁ «. να -ιι - " Ἢ Ὁ ᾿ ὡ. " ΑΘ ξώνην, ϑρυπτομένης αὐτῷ καὶ νομιξούσης ὅτι τῷ καλ-- τέλματι βάτραχοι τὸν υδρον οὐχ ὁρῶντες. 
“ " , " ' , Γ ΠΝ ἊΨ " » - “πγλει κρατήσει. συγγενομενὸς τε καὶ δείξας ὅτι οὐκ ἂν 

Ὁ ὦ» 

ποτὲ ἡττηϑείη κάλλους οὐδ᾽ ἂν μείνειε χάριν γυναι- 
κὺς πόρρω τῶν αὑτοῦ κτημάτων οὐδέποτε. τὸν’ δὲ 
Προμηϑέα, σοφιστήν τινα, ἐμοὶ δοκεῖν. καταλαβὼν 151 
ὑπὸ δύξης ἀπολλύμενον, καὶ νῦν μὲν οἰδοῦντος αὐτῷ 135 Ν ΔΙΟΓΈΝΗΣ Η ΊΙΣΘΜΙ͂ΚΟΣ. ὥνφῳ ἢ 

»ΆΓΜν Ὧ55] ἅ »ἬᾺ 6 , , Ν 80 καὶ αὐξοντος τοῦ ἥπατος, ὑπότε ἐπαινοῖτο., πάλιν δὲ 
ΤΟΥ͂, , . “ ᾿ς , " Ψ" μὰ , , , ᾽ ὔ 3 φϑίνοντος. ὁπότε ψέγοιεν αὐτόν, ἐλεήσας καὶ φοβή- ᾿Ισϑμίων ὄντων κατέβη Διογένης εἰς τὸν ᾿Ισϑμόν, 
“» Δ μι ΝΜ ΜΝ μ.ἩΜΜΜ]] “11 }}1Ἡ|Ἡἡ ἡ ]}}}}} 11}, “»"},." “ὦν , , , σας ἔπαυσε τοῦ τύφου καὶ τῆς φιλονεικίας" καὶ οὕτως ὡς ἔοικεν, ἐν Κορένϑῳ διατρίβων. παρετύγχανε δὲ 

ν Κα 
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ταῖς πανηγύρεσιν οὐχ ὧνπερ οὗ πολλοὶ ἕνεκα, βου- 
λόμενοι ϑεάσασϑαι τοὺς ἀϑλ ητὰς καὶ ἵνα ἐμπλ᾽ ησϑῶ- 
σιν; ἀλλ᾽ ἐπισκοπῶν οἶμαι τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴν 
ἄνοιαν αὐτῶν. ἤδει γὰρ ὅτι φανερώτατοί εἰσιν ἐν 
ταῖς ἑορταῖς καὶ ταῖς πανηγύρεσιν" ἐν δὲ πολέμῳ καὶ 
στρατοπέδῳ λανϑάνουσι μᾶλλον διὰ τὸ κινδυνεύειν 
καὶ οβεῖσϑαι. καὶ μέντοι ἐνόμιξε τούτους εὐιατοτέ- 
ρους εἶναι" καὶ γὰρ τὰ νοσήματα τοῦ σώματος. ὅταν ἐχ- 
δηλ αῇ. ῥᾷον ϑεραπεύεσθϑαι ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ἢ μέχρι 
ὑποστέλλεται" τοὺς μέντοι ἀμελουμένους τῶν ἀνϑρώ- 
πῶν ἐν ταῖς τοιαύταις διατριβαῖς τάχιστα ἀπόλλυ- 
σϑαι. διὰ ταῦτα παρέβαλλεν εἰς τὰς παν ηγύρεις. ἔλεγε 
δὲ ἐπισκώπτων, ὅτε ἐπιπλήττοιτο τὸ τοῦ κυνός" διὰ 
γὰρ τὴν χαλεπότητα καὶ τὸ λοιδορεῖσϑαι κύνα αὐτὸν 

5 ἀπεκάλουν᾽ τοὺς γὰρ κύνας ἔπεσϑαι μὲν εἰς τὰς πανη- 
γύρεις. μηδὲ να δὲ ἀδικεῖν τῶν ἐχεῖ γιγνομένων. ὑλακ- 
τεῖν δὲ καὶ μάχεσθαι τοῖς κα κούργοις καὶ λῃσταῖς, καὶ 
ὅταν οἱ ἄν ϑρῶώποι μεϑυσ ϑέντες καϑεύδωσιν. αὐτοὺς 
ἐγρηγορότας φυλάττειν. ὡς δὲ ἐφάνη ἐν τῇ πανηγύ- 
θει. Κορινϑίων μὲν οὐδεὶς αὐτῷ προσεῖχε τὸν νοῦν, 
ὅτι πολλάκις αὐτὸν ἑώρων ἐν τῇ πόλει καὶ περὶ τὸ 

» ἔν ν}. , , Κράνειον. οἷ γὰρ ἄνϑρωποι οὗς ἂν ἀεὶ βλέπωσι καὶ 
ν᾿ ᾿ ον Ἶ φ ΓΙ ᾿ Ἢ οἱξ νομίζουσιν εἶναι οπότε βούλονται προσελϑεῖν, 

τούτων οὐ πάνυ φρον τίζουσιν " οὖς δ᾽ ἂν διὰ χρόνου 
ἴδωσιν ἢ μηδὲ πώποτε ἑορακότες, πρὸς ἐχείνους τρέ- 
πονται. ὅϑεν ἥκιστα ὠφελοῦντο ὑπὸ τοῦ Ζιογένους 
Κορένϑιοι, καϑάπερ οἵ νοσοῦντες ἐπιὸδ ἡμοῦντος ἰατροῦ, 
οἵ γε οὐδὲ προσῇσαν, ἀλλ᾽ ἐνόμιξον ἱχανὸν εἶναι καὶ τὸ 

τῶν δὲ ἄλλων οὗ μακρόϑεν 
μάλιστα πρυσῃσαν πρὸς αὐτόν. 

ὁρᾶν αὐτὸν ἐν τῇ πόλει. 

ἀπὸ τῆς Ἰωνίας τε 
καὶ Σικελίας καὶ Ἰταλίας ὅσοι παρῆσαν καὶ τῶν ἐκ 

250 

Διβύης τινὲς καὶ τῶν ἐκ Μασσαλίας καὶ ἀπὸ Βορυ- 129Ν 
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Φ' ,. -Ὡ “ μι σϑένους. οὗτοι δὴ πάντες ἰδεῖν βουλόμενοι μᾶλλον 
͵ , 3 -»" Γ " βραχύ τε ἀκοῦσαι λέγοντος. ὡς ἔχοιεν 

ἀπαγγέλλειν ἑτέροις. ἢ Ῥελείους γενέσϑαι. ἐδόκει γὰρ 

αὐτὸν καὶ 

ἱκανὸς εἶναι λοιδορῆσαι καὶ τοῖς ἐρωτῶσιν ἀποκρί- 
νασϑαι πρὸς ἔπος. 
γεύεσϑαι ἐπιχειροῦσιν οἱ ἄπειροι. γευσάμενοι δὲ πα- 
ρθαχρῆμα ἐξέπτυσαν δυσχεράναντες. ὅτι πικρόν ἐστι 
καὶ ἀηδές, οὕτω καὶ τοῦ Διογένους ἀποπειρᾶσϑαι μὲν 
ἤϑελον διὰ πολυπραγμοσύνην. ἐλεγχόμενοι δὲ ἀπε- ᾿ Ἧι ἀεὶ Ἢ στρέφοντο καὶ ἔφευγον. καὶ ἀλλῶν μὲν ἡδοντο λοι- 
δορουμένων, αὐτοὶ δὲ ἐφοβοῦντο καὶ ἀνεχώρουν. καὶ 
εἰ μὲν ἔσκωπτε καὶ ἔπαιξεν, ὥσπερ εἰώϑει ἐνίοτε, 
ὑπερφυῶς ἔχαιρον" ἀνατειναμένου δὲ καὶ σπουδάσαν- 
τος οὐχ ὑπέμενον τὴν παρρησίαν, καϑάπερ οἶμαι τὰ 
παιδία προσπαίξοντα ἥδεται τοῖς γενναίοις κυσίν, 
ἐπειδὰν δὲ χαλεπήνῃ καὶ ὑλάξῃ μεῖξον, ἐξεπλάγη καὶ 
τῷ δέει τέϑνηκε. καὶ τότε ἐκεῖνος ἐποίει ταὐτά, οὐδὲν 
μετατρεπόμενος οὐδὲ φροντίξων, εἴτε ἐπαινοίη τις 

παρόντων, οὐδὲ εἰ τῶν αὑτὸν εἴτε καὶ ψέγοι τῶν 

ὥσπερ οὖν τοῦ Ποντικοῦ μέλιτος ! 

ὔ ἼἋ Ἀ ν}} ἤ πλουσίων τὲ καὶ ἐνδόξων ἡ στρατηγὸς ἢ δυνάστης" 20 
(Ὁ ᾽ ω Ἁ Ἃ "»" ἤ ἤ ὶ θιαλέγοιτο προσελϑῶν ἡ τῶν πάνυ φαύλων τε κα 

ἤ 3 - ) ἤ πενήτων" ἀλλὰ τῶν μὲν τοιούτων ληρούντων ἐνίοτε 
᾿ Ἁ ᾿ Ἁ ,.ἢ ἤ κατεφρόνει. τοὺς δὲ σεμνοὺς εἶναι βουλομένους καὶ 

- »] Ἵ - Ἁ - ἭἽ ᾽ ἢ μέγα φρονοῦντας ἐφ᾽ αὑτοῖς διὰ πλοῦτον ἢ γένος καὶ 
, ᾿ , “ , δ ,γχ.. ἄλλην τινὰ δύναμιν, τούτους μάλιστα ἐπίεξε καὶ ἐκό- 

ἤ ἅ ᾿ Ψ' " "ἡ , λαξε πᾶανταὰ τρόπον. τινὲς μὲν οὖν αὐτὸν ἐϑαύμαξον 
Ὶ , ἤ)Ἅ ᾿ Ἵ ὡς σοφώτατον πάντων, τισὶ δὲ μαίνεσϑαι ἐδόκει, πολ- 

ἊΝ ; ᾿ -»ἭΣ ν᾿ Ἁ μ᾿ λοὶ δὲ κατεφρόνουν ὡς πτωχοῦ τε καὶ οὐδενὸς ἀξίου 
,᾿ 7 Σ "»" δ φλ , 3 ’ τινὲς δ᾽ ἐλοιδόρουν, οἵ δὲ προπηλακίζειν ἐπεχείρουν, 

3 »" » ἃ » » Ὁ “ 
οὔὗτα ῥιπτοῦντες πρὸ τῶν ποδῶν, ὡσπερ τοῖς κυσίν, 

"»" ’ὔ Ὃ ἤ Ἂ Ἢ οἵ δὲ καὶ τοῦ τρίβωνος ἥπτοντο προσιόντες, πολλοὶ δὲ 
3 ᾿ 3 2 , ι ἤ ν ) Ἃ οὐκ εἴων, ἀλλ΄ ἡγανάκτουν, καϑάπερ Ὁμηρὸς φησι τὸν 

20 
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Ὀδυσσέα προσπαίζειν τοὺς μ μνηστῆρας ,. χἀκεῖνον πρὸς 2018 
ὀλίγας ἡμέρας ἐνεγκεῖν τὴν ἀκολασίαν αὐτῶν καὶ τὴν "ον 
ὕβριν" ὁ δὲ ὅμοιος ἦν ἐν ἅπαντι" τῷ ὄντι γὰρ ἐῴκει 
βασιλεῖ καὶ δεσπότῃ, πτωχοῦ στολὴν ἔχοντι, κἄπειτα 
ἐν ἀνδραπόδοις τε καὶ δούλοις αὑτοῦ στρεφομένῳ 
τρυφῶσι καὶ ἀγνοοῦσιν ὕστις ἐστί, καὶ ῥαδίως φέροντι 

ἀνθρώπους καὶ μαινομένους ὑπὸ ἀγνοίας 
δὲ οἵ τε ἀϑλοϑέται τῶν ᾿Ισϑμίων 

μεϑυοντας 
ἢ , " χ 

καὶ ἀμαϑίας. ὁμῶς 
Ἢ " » “ ᾿ " Ἁ Ν ἃ ες 3 καὶ τῶν ἄλλῶν οσοι ἔντιμοι καὶ δυνατοὶ σφόδρα ἡπο- 
- ᾽ - Ω ’ ’ ροῦντο καὶ συνεστέλλοντο, κατ᾽ ἐκεῖνον ὁπότε γέ- 

νοιντο, καὶ πάντες οὗτοι σιγῇ παρῇσαν ὑποβλέποντες 
αὐτόν. ἐπεὶ δὲ καὶ ἐστεφανώσατο τῆς πίτυος, πέμ- 
ψαντες οὗ Κορίένϑιοι τῶν ὑπηρετῶν τινας ἐκέλευον 
ἀποϑέσϑαι τὸν στὲφ ανον καὶ μ ηδὲν παράνομον ποιεῖν. 
ὁ δὲ ἤρετο αὐτοὺς διὰ τέ παράνομόν ἐστιν αὐτὸν ἐστε- 
φανῶσϑαι τῆς πίτυος, ἄλλους δὲ οὐ παράνομον. εἶπεν 
οὖν τις αὐτῶν, Ὅτι οὐ νενίκηκας, ὦ “όγενες. ὁ δέ, 
Πολλούς γε, εἶπεν. ἀνταγωνιστὰς καὶ μεγάλους. οὐχ 
οἷα ταῦτά ἐστι τὰ ἀνδράποδα τὰ νῦν ἐνταῦϑα πα- 
λαίοντα καὶ δισκεύοντα καὶ τρέχοντα, τῷ παντὶ δὲ 
χαλεπωτέρους, πενίαν καὶ φυγὴν καὶ ἀδοξίαν. ἔτι δὲ 
ὀργήν τε καὶ λύπην καὶ ἐπιϑυμίαν καὶ φόβον καὶ τὸ 
πάντων ἀμαχώτατον θηρίον. ὕπουλον καὶ μαλϑακόν, 
ἡδονὴν" ἡ οὐδεὶς οὔτε τῶν Ἑλλήνων οὔτε τῶν βαρ- 

"» βάρων ἀξιοῖ μάχεσϑαι καὶ περιεῖναι τῇ ψυχῇ κρατή- 
σας . ἀλλὰ πάντες ἥττηνται καὶ ἀπειρήκασι πρὸς τὸν 
ἀγῶνα τοῦτον, Πέρσαι καὶ Μῆδοι καὶ Σύροι καὶ Μα- 
κεδόνες καὶ ̓ ᾿ϑηναῖοι καὶ “ακεδαιμόνιοι, πλὴν ἐμοῦ.3928 
πότερον οὖν ὑμῖν ἄξιος δοκῶ τῆς πίτυος, ἢ λαβόντες 
αὐτὴν δώσετε τῷ πλείστων κρεῶν γέμοντι: ταῦτα 
οὐν ἀπαγγέλλετε τοῖς πέμψασι καὶ ὅτι αὐτοὶ ποράνο- 
μοῦσιν" οὐ γὰρ νικήσαντες οὐδένα ἀγῶνα περιέρχον- 

᾿ντον αὐτὸν εἶναι δεῖ. 

ἤ 

00 ἢ αντῶν. 
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ται στεφάνους ἔχοντες" καὶ ὅτι ἐνδοξότερα πεποίηκα 
τὰ σϑμια καταχρατήσας αὐτὸς τὸν στέφανον. καὶ ὅτι 
οὐ τοῖς ἀνϑρώποις, ἀλλὰ ταῖς αἰξὶ δηλαδὴ περιμάχη- 

μετὰ δὲ τοῦτο ἰδών τινα ἐκ τοῦ 
σταδίου βαδίζοντα μετὰ πολλοῦ πλήϑους καὶ μηδὲ 
ἐπιβαίνοντα τῆς γῆς, ἀλλὰ ὑψηλὸν φερόμενον ὑπὸ τοῦ 
ὕὔχλου, τοὺς δέ τινας βακακολουθοῦντας καὶ βοῶντας. 
ἄλλους δὲ πηδώντας ὑπὸ χαρᾶς καὶ τὰς χεῖρας αἴρον- 
τας πρὸς τὸν οὐρανόν, τοὺς δὲ ἐπιβάλλοντας αὐτῷ 
στεφάνους καὶ ταινίας, ὅτε ἐδυνήϑη προσελϑὼν ἤρε- 
το τίς ἐστιν ὁ ϑόρυβος ὃ περὶ αὐτὸν καὶ τί συνέβη. 
) δὲ ἔφη, Νικῶμεν. Διόγενες βέλτιστε, ἀνδρῶν τὸ 
μμο νὰ Τοῦτο δὲ τί ἐστιν; εἶπεν οὐ γὰρ δὴ φρο- 
νιμώτερος γέγονας οὐδὲ μικρὸν. ὅτι ἔφϑασας τοὺς 
συντρέχοντας, οὐδὲ σωφρονέστερος νῦν ἢ πρότερον 
οὐδὲ δειλὸς ἧττον; οὐδ᾽ ἔλαττον ἀλγεῖς οὐδ᾽ ἐλαττό- 
νῶν δεήσει τὸ λοιπὸν οὐδὲ ἀλυπότερον βιώσει. Μὰ 
“έα, εἶπεν, ἀλλὰ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ταχύτατός εἰμι 

ἀλλ᾽ οὐ τῶν λαγῶν, ἔφη ὁ Ζιογένης. οὐδὲ 
τῶν ἐλάφων" καίτοι ταῦτα τὰ ϑηρία πάντων ἐστὶ τά- 
χιστα καὶ δειλότατα, καὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς 
κύνας καὶ τοὺς ἀετοὺς φοβεῖται . καὶ ξῇ βίον ἄϑλιον. 
οὐκ οἶσϑα, ἔφη. ὅτι τὸ τάχος δειλίας σημεῖόν ἐστι; 
τοῖς γὰρ αὐτοῖς ξῴοις συμβέβηκε ταχίστοις τε εἶναι 
καὶ ἀνανδροτάτοις. ὁ γοῦν Ἡρακλῆς διὰ τὸ βοαδυτε- 
ρος εἶναι πολλῶν καὶ μὴ δύνασϑαι κατὰ πόδας αἱρεῖν 
τοὺς κακούργους. διὰ τοῦτο ἐφόρει τόξα καὶ τούτοις 
ἐχρῆτο ἐπὶ τοὺς φεύγοντας. καὶ ὅς, ᾿Δ4λλὰ τὸν ᾽4χιλ- 
λέα, ἔφη. ταχὺν ὄντα, φησὶν ὃ ὃ ποιητὴς ἀνδρειότατον 
εἶναι. Καὶ πῶς, ἔφη, οἶσϑα ὅτι ταχὺς ἣν ὃ “ἡχιλλεύς; : 
τὸν μὲν γὰρ Ἕχτορα ἑλεῖν οὐκ ἐδύνατο κατὰ τὴν ἡμέ- 

2 ι Ψ ἤ “ ἤ φᾶν ὁλην διώκων. οὐκ αἰσχύνει, ἔφη, ἐπὶ πράγματι 
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σεμ νυνόμενος ; ἐν ᾧ τῶν φαυλοτάτων ϑηρίων χείρων 
πέφυκας ; οἶμαι γάρ σε μηδὲ ἀλώπεκα δύνασϑαι φϑά- 
σαι. πόσον δέ τι καὶ ἔρϑασας ; Παρ᾽ ὀλίγον, εἶπεν, ὦ 
Ζιόγενες. 

τῆς νίκης. 
χὴ 

ναῷ. “παντες γὰ 0 οὗ κράτιστοι ἤμὲ Ψ οὗ τρέχοντες. Οἱ 

τοῦτο γάρ τοι καὶ τὸ ϑαυμαστὸν ἐγένετο 
) 

στε, ἔφη; παρ᾽ ἕν βημα εὐδαίμων γέγο- 

Ἁ δὲ κόρυδοι πόσῳ τινὶ ϑᾶττον ὑμῶν διέρχονται τὸτ:ν 
ω Ν .... Ἶ “ ν στάδιον; Πτηνοὶ γὰρ εἰσιν. εἶπεν. ἔφη ὁ 

“ιογένης. εἴπερ τὸ ταχύτατον εἶναι κρᾶτιστον ἔστι, 
. ᾿ νἣ ν᾿}. Ν ( ' . πολὺ βέλτιον χορυδὸοὸν εἶναι σχεδὸν ἢ ἄνϑρωπον 

3 -» 

Ούχουν,. 

ὥστε τὰς ἀηδόνας οὐδέν τι δεῖν οἰκτείρειν οὐδὲ τοὺς 
ἔποπας. ὅτι ὔρνι ες ἐγένοντο ἐξ ἀνθρώπων. ὡς ὑπὸ39ι" 

τοῦ ἱ ύϑου λέλεκται. ᾽4λλ᾽ ἐγώ, ἔφ ἢ» ἄν νῸΝ πος ὧν 
ἀνθρώπων ταχύ τατὸς εἰμι. τί δέ: 

δ μύρμηξιν, εἶπεν. εἰκὸς ἄλλον ἄλλου ταχύτερον εἶναι; 

μὴ οὖν ϑαυμάξουσιν αὐτόν; ἢ οὐ δοκεῖ σοι γελοῖον 
, , ΐ εἶναι. εἴ τις ἐθαύμαξε μύρμηκα ἐπὶ τάχει . τέδε:ε 

οὐχὶ καὶ ἐν τοῖς 

χωλοὶ πάντες ἦσαν οὗ τρέχοντες. ἐχρὴν σὲ μέγα φρο- 
νεῖν. ὅτι χωλοὺς οὐ χωλὸς ἔφϑης ; τοιαῦτα δὲ πρὸς 

τὸν ἄνϑρωπον διαλεγόμενος πολλοὺς ἐποίησε τῶν 

κἀκεῖνον 
αὐτὸν λυπούμενον ἀπελϑεῖν καὶ πολὺ ταπεινότερον. 

“Ὁ τοῦτο δὲ οὐ μικρὸν παρεῖχε τοῖς ὁ 
,. 

παρόν τῶῪΤν καταρ ρονῆσαι τοῦ πράγματος, 

ἀνθρώποις, ὁπότε 
ἴδοι τινὰ μάτην ἐπαιρόμενον καὶ διὰ πρᾶγμα οὐδενὸς 

5. ἄξιον ἔξω τοῦ φρονεῖν, συστείλας ἐπὶ βραχὺ καὶ ἀφε- 
λὼν μικρόν τι τῆς ἀνοίας, ὥσπερ οἵ τὰ πεφυσημένα 
καὶ οἰδοῦντα νύξαντες ἢ σείσαντες. ἐν δὲ τούτῳ ϑεα- 
σάμενος ἵππους ἐν τῷ αὐτῷ δεδεμένους . ἔπειτα μαχο- 
μένους τε καὶ λακτίξοντας αὑτούς. καὶ πολὺν ὄχλον 
περιεστῶτας καὶ ϑεωμένους, ἕως καμὼν ὃ ἕτερος 
ἔφυγεν ἀπορρήξας προσελϑὼν ἐστεφάνωσε τὸν μέν- 
ονταὰ καὶ ἀνεκήρυττεν ὡς ᾿Ισϑμιονίκην, ὅτι λακτίζων 
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ἐνίκησεν. ἐπὶ τούτῳ γέλως καὶ ϑόρυβος ἡ ἦν ἁπάντων, 
καὶ τὸν ΖΙιογένην πολλοὶ ἐθαύμαξον καὶ τῶν ἀϑλητῶν 
κατεγέλων. καί τινας ἀπ ἐλθεῖν φαθηα οὐκ ἰδόντας 
αὐτούς. ὅσοι κακῶς ἐσκήνουν ἢ καὶ τούτου ἠπόρουν. 

“ἢ'͵.͵.͵. ΔΙΟΓΈΝΗΣ Η ΠΕΡῚ ΟΙΚΕΤΩΝ. 

᾿Ζπιών ποτὲ “ΠἸιογένης ἐκ Κορίνϑου Αϑήναξε 
σ υνέβαλε κατὰ τὴν ὁδὸν ἕνὶ τῶν γνωρίμων; καὶ 
ἤρετο ποὶ ἄπεισιν. οὐχ ὥσπερ οἵ πολλοὶ τὰ τοιαῦτα 
ἐπερωτῶσιν. ἐπιδεικνύμενοι ὅ οτι οὐκ ἀμελὲς εἰδέναι 
αὐτοῖς τὰ περὶ τῶν φίλων; ἔπειτα ἀκούσαντες μόνον 
ἀπηλλάγησαν" ἀλλ᾽ ὥσπερ οἵ ἰατροὶ ἀνακρένουσι τοὺς 
ἀσϑενοῦντας ὅ τι μέλλουσι ποιεῖν ἕνεκα τοῦ συμβου- 
λεῦσαι, καὶ τὰ μὲν κελεύουσι, τὰ δὲ ἀπαγορεύουσιν, 
οὕτως ἀνέκρινεν. ὃ Ζιογένης τὸν ἄνϑρωπον ὅ ο,τι πράτ- 
τοι; καὶ ὃς ἔφη, Ὦ͵ Ζιόγενες. πορεύομαι εἰς Ζῖε ἑλφοὺς 
τῷ ϑεῷ χφησόμενος. μελλ ὧν δὲ διὰ Βοιωτῶν ἀπιέναι, 
ὃ γὰρ παῖς μὲ ὃ μετ᾽ ἐμοῦ πορευόμενος ἀπέδρα, νῦν 
ἐπὶ Ἀρρίνθου ἄπειμι" ἴσως γὰρ ἂν εὕροιμι καὶ τὸν 
παῖδα. καὶ ὁ Ζιογένης εἶπεν, ὥσπερ εἰώϑει. σπου- 
δάσας. Ἔπειτα, καταγέλαστε. ἐπιχειρεῖς ϑεῷ χρῆ- 

μ 3 σϑαι. οὐ δυνάμενος ἀνδραπόδῳ χρήσ σασϑαι; ῃ οὐ: 
δοκεῖ σοι τοῦτο ἐχείνου ἧττον χαλεπὸν καὶ ἐλάττονα 
ἔχειν κίνδυνον τοῖς οὐ δυναμένοις χφήσασϑαι ὀρϑῶς: : 
τί ὃὲ καὶ βουλόμενος ; εἶπε. ξητεῖς τὸν παῖδα; ἢ οὐκ 
ἦν πονηρός; Πάντων γε. ἔφη. μάλιστα" μηδὲν γὰρ 
ιὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδικούμενος. πρὸς δὲ καὶ δὐεργετούμενος, ; 
ἴσως, ὦ Διόγενες, κακὸς αὐτὸς ὧν ἡγεῖτο πονηρόν" 
εἰ γὰρ ἀγαϑὸν ἡγεῖτο. οὐκ ἄν ποτε ἀπέλιπεν. Ἔπειτα 

“ὦ. ει 

Ὁ 

τε. 

- πτοὸἐἷς 
- 

- πα 

δ καὶ τ 

τὰν» - τνϑ 

 «ἱὐῸΛ.. 
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ἐκεῖνος μέν, ἔφη. σὲ πονηρὸν ἡγούμενος ἔφυγεν. ἵνα 
μὴ βλάπτηται ὑπὸ σοῦ, σὺ δὲ ἐκεῖνον πονηρὸν εἶναι 
λέγων ξητεῖς , δῆλον ὅτι βλάπτεσϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ βου- 
λόμενος ; ἢ οὐχ οἵ κακοὶ ἄνϑρωποι βλαβεροί εἰσι τοῖς 
ἔχουσι καὶ τοῖς χρωμένοις. ἐών τε Φρύγες ὦσιν ἐάν τε 
᾽ ,᾿ ὡ " , " " ἡ" ' » Ὶ ὃ "1 Ω " 

“ϑηναῖοι. ἐὰν τε ἐλεύϑεροι ἐὰν τε δοῦλοι; καίτοι 

; ὲ ἡδεὶς κακὸν ἡγούμενος ξητεῖ ἀποδούώντα. οἵαν κύνα μὲν οὐδεὶς κακὸν ἡγούμενος ξητεῖ ἀποδρ . οὗν: 

ὃὲ χαὶ ἐκβάλλουσιν, ἐὰν ἐπανέλϑῃ ἀνθρώπου δὲ πο- 
νηροῦ ἀπαλλαγέντες οὐκ ἀγαπῶσιν. ἀλλὰ πολλὰ πράγ- 

, ματα ἔχουσι καὶ τοῖς ξένοις ἐπιστέλλοντες καὶ αὐτοὶ 
ἀποδημοῦντες καὶ χρήματα ἀναλίσκοντες. ὕπως λάβω- 
σιν αὐτόν. καὶ πότερον οἴει πλείους ὑπὸ κυνῶν βλα- 
βῆναι πονηρῶν ἢ ὑπ᾽ ἀνθρώπων; ὑπὸ μέν γε κυνῶν 
φαύλων ἕνα τὸν᾿ ἀκταίωνά φασιν ἀπολέσϑαι, καὶ τού- 
τῶν μανέντων " ὑπὸ δὲ ἀνθρώπων φαύλων οὐδὲ εἰπεῖν 
ἔστιν ὅσοι ἀπολώλασι καὶ ἰδιῶται καὶ βασιλεῖς καὶ πό- 
λεις ὅλαι, οἵ μὲν ὑπὸ οἰκετῶν. οἱ δὲ ὑπὸ στρατιωτῶν 

ἡ Ὁ “ Ρ᾿Ν τ ν ᾿ » , ,Ρ καὶ δορυφόρων, οἱ δὲ ὑπὸ φίλων τινῶν καλουμένων. οἱ 
δέ τενξρ καὶ ὑπὸ υἱέων καὶ ἀδελφῶν καὶ γυναικῶν. ἄρα 
οὖν οὐ μέγα κέρδος. ὅτῳ ἂν σι ᾿βῇ ἀπαλλαγῆναι κα- 

2.ὴ ᾿ "»" ν “ “Ὁ Ἁ , “" " ἐμ χοῦ ἀνδρός. ἀλλὰ δεῖ τοῦτον ζητεῖν τὲ καὶ ἐπιδιώκειν ;: 
» " " “Ὁ. ῳ ᾿ ὲ , γαᾳ. ὠσπερ εἴ τις ἁἀπαλλαγὲν μηδ, οῃ ἕζητει καὶ ἐβούλετο 
ἄι μαλαβεῖν ὁ εἰς τὸ σώμα: καὶ ὃ ἄνϑρωπος εἶπε. Ταῦτα 
μὲν ὀρϑῶς εἶπας. ὦ Διόγενες ἡ ἀλλὰ χαλεπὸν ἐστιν 

ΠῚ ὡ ᾿. ' 3 Ἁ ἡ ᾽ ἀδικηϑέντα μὴ τιμωρήσασϑαι. ἐκεῖνος γαρ οὐδὲν ὑπ 
ᾶ᾿ “- , ΓΙ Ἵ Ἢ » ᾿ ᾿ “-.. " , - " τι ἕμου παϑῶν. ὡς ὁρᾷς. ἐτόλμησεν ἀπολιπεῖν με᾿ ὃς 
ἷ Ἁ ᾽ ᾽ ἃ Ι 3 Ἁ ν Ὁ ω »» ᾿᾽ ΓΙ 

ξ0γὺν ἱὲν πὸ ειιοὶ οὐδενπἔπραττεν οσὰα δούλοι ἐργᾶ- 
᾽ ᾿ Ἢ “ Ν φΦ ὡλ - Ἢ 

ἕξονται, ἄργος δὲ ὧν ἔνδον ἐτρέφετο. οὐδὲν ποιῶν ἢ 
᾽ "» Νγ Ῥ 3 ἃ 3 ᾿ " Ἁ ἐμοὶ ἀκολουϑῶν. Ἔπειτα, ἔφη. οὐδὲν ἡδίκεις αὑτον 

᾿ " ᾿᾽ - Ἁ - “ὦ 

ἀργὸν ὄντα καὶ ἀμαϑὴ τρέφων καὶ ποιῶν ὅτι κάκιστον 
6 ᾿ , , ἣ ν᾽ ω, μ Νν.. 9 "““." ᾿ ἢ γὰρ ἀργία καὶ τὸ σχολὴν ἄγειν ἀπόλλυσι πάντων 

Ἁ 3 ᾿ 3 3 - 3 » μάλιστα τοὺς ἀνοήτους ἀνθρώπους. οὐχοῦν ὀρϑῶς 
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συνῆκεν ὑπὸ σοῦ διαφϑειρόμενος, καὶ ἀπέδρα δι- 
ἐργάξηται δῆλον ὅτι καὶ μὴ σχολάξων τε 

καὶ ἡ δ μι καὶ ἐσθίων χείρων ἀεὶ γίγνηται. σὺ δὲ 
ἴσως οἴει μικρὸν ἀδίκημα εἶναι, ὃς ἄνϑρωπον ποιεῖ 
πονηρότερον, ἀλλ᾽ οὐχὶ τοῦτον δεῖν πάντων μάλιστα : 
φεύγειν ὡς ἔχϑιστον καὶ ἐπιβουλότατον: καὶ ὃς, Τί 
οὔν, ἔφη. ποιήσω: οὐ γὰρ ἔστι μοι ἄλλος οἰκέτης. 
Τί δὲ, ἔφη. ποιήσεις. ὅταν ἄλλα ὑποδήματα μὴ ἔχῃς, 
τὰ δὲ ὄῦντα ἐνοχλῇ καὶ διχκόπτῃ τοὺς πόδας ; ἄρα οὐχ 
ὑπολ υσάμενος ὅτι τάχιστα ἀνυπόδητος βαδιεῖ; ἀλλὰ 

»“» " 

καίως. ἵν 

᾿ πον χᾶν αὐτόματον λυϑῇ, πάλιν ἐπιδεῖς τε καὶ σφέγγεις 
τὸν πόδα; καὶ γὰρ δὴ ὥσπερ οἵ ἀνυπόδητοι ἐνίοτε 
ῥᾶον βαδίζουσι τῶν φαύλως ὑποδεδεμένων., οὕτω 

᾿ 995 πολλοὶ χωρὶς οἰκετῶν ῥᾷον δῶσι καὶ ἀλυπότερον τῶν 
πολλοὺς οἰκετας ἐχόντων. οὐχ ὁρᾷς τοὺς πλουσίους, 
ὁπόσα πράγματα ἔχουσιν, οὗ μὲν ϑεραπεύοντες τοὺς 
νοσοῦντας τῶν οἰκετῶν καὶ δεόμενοι ἰατρῶν καὶ τῶν 
ἄλλων τῶν παραμενούντων : καὶ γὰρ ὡς τὸ πολὺ πέ- 
φύχὲν ἀμελεῖν αὑτὼν τὰ ἀνδράποδα καὶ οὐ προσέχειν 
ἐν ταῖς νόσοις. τὸ μέν τι ὑπὸ ἀκρασίας. τὸ δὲ ἡ ἡγού- 
μενα; εἴ τι , πάϑοι. τοὺς δεσπότας ξημεώσεσϑαι., οὐχ 
αὑτούς" οἵ δὲ μαστιγοῦντες ὁσημέραι, ἕτεροι ὃὲ 
δὲ ἑσμεύοντες, ἄλλοι διώκοντες φεύγοντας. καὶ γάρ τοι 
οὔτε ἀποδημῆσαι δύνανται ῥᾳδίως . ὁπόταν δοχῇ αὐ- 
τοῖς. οὔτε μένοντες σχολὴν ἄγουσι. τὸ δὲ πάντων 3: 
αν μρα,α ἐνίοτε ἀποροῦσι διακόνων μᾶλλον τῶν 
πενήτων τὸ καὶ οὐκ ἐχόντων οὐδένα οἰκέτην. καὶ 
ἔστι τὸ πρᾶγμα ὅμοιον τοῖς ἐούλοις οἶμαι γάρ δὲ 
εἰδέναι" καὶ γὰρ ἐκεῖνοι μυρίους πόδας ἔχοντες βρα- 
δυτατοί εἰσι τῶν ἑρπετῶν. οὐκ οἶσϑα ὅτι τὸ σώμα ἡ 30 
φύσις ἑκάστῳ ἐποίησεν ἱκανὸν εἶναι πρὸς τὴν ἑαυτοῦ 
ϑεραπείαν; πόδας μέν, ὥστε ἀπιέναι, χεῖρας δέ, 
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ὥστε ἐργάξεσϑαι καὶ τοῦ ἄλλου σώματος ἐπιμελεῖ- 

σϑαι. ὦτα δέ. ὥστε 

ἀκούειν. 
- “ὼ ν ᾿»ν "μι 

γαστέρα. καὶ οὐ δεῖται πλείονος τροφῆς ὁ ἀνϑρῶπος 
Ι Ὺ - " » , - ἤ : 

ἢ δυνατὸς ἐστιν αὑτῷ πορίζειν, ἀλλὰ τοῦτο μέτρον 
Γ, ' Ἁ νμ" ᾿.. , ᾿ 

ἑκάστῳ κα νώτατον καὶ υγιξεστατον. 

ὥσπερ οὖν ἡ χεὶρ ἀσϑενεστέρα ἐστὶν ἡ πλείον ας 8 δακ- 

ὁ τοιοῦ- 

δέ. ὥστε ὁρᾶν. 

τούτοις σύμμετρον ἐποίησε τὴν 

ὀφϑαλμοὺς 

πρὸς δὲ 

" ᾿ 

αρίστον καὶ 

τύλους ἔχουσα τῶν φύσει γιγνομένων. καὶ 
" Ἁ δ᾽ Ἥ Ν Ὁ ᾿ αο , ς᾽ : - 2008 τος ἄνϑρῶπος ἄνάπηρος καλεῖται τρόπον τινὰ ὦ αν 3991] 

» )Ἅ Ν ,,. " .} : ᾿ ψ.. 

ἔξωϑεν προσφυῇ δάχτυλος περιττὸς καὶ μηδὲ τοῖς 

ἄλλοις χρῆσϑαι δύνηται κατὰ τρόπον, οὕτως ὅταν 

πολλοὶ πόδες καὶ πολλαὶ χεῖρες καὶ πολλαὶ γαστέρες 

ἀνθρώπῳ τινὶ προσγένωνται. μὰ 44 οὐκ ἰσχυρό- 

γνεται πρὸς οὐδὲν οὐδὲ μᾶλλον τυγχά- 
Ν ᾿ --«᾿ »» " 4 

ἀλλὰ πολυ ἔλαττον καὶ 

τερος οὗτος γ 
νει ὧν δεῖ τυγχάνειν αὐτόν, 

δυσχερέστερον. σὺ δέ, ἔφη. 
ξητεῖς τροφήν. τότε δὲ δυσί" καὶ κυτον 

νοσηλεύσεις, ἐὰν ἄρα συμβὴ τις ἀσθένεια, τότε δὲ 
καὶ νῦν μὲν 

νῦν μὲν ἑνὶ ἀνθρώπῳ 
νῦν 

ἀνάγκη ϑερα πεύειν κἀκεῖνον νοσοῦντα 

ὅταν αὐτὸς ἧς ἐν τῇ οἰκία, οὐ φ ροντίξεις Π ή τι αὐτὸς 

ὑφέλη. οὐδὲ ὅταν καϑεύδης. μὴ ἐγρηγορὼς 

πάντα δὴ ταῦτα δεῖ σε σκοπεῖν. 
ὗ παῖς 

κακὸν τι ἐργάσηται. 
᾿ὕ "" ἤ Ἀ μὴ" “" 2ῳ ᾿ 

γυναῖκα τοίνυν εἰ ἔχεις. τοτὲ μὲν οὐχ ἂν ἠξίου δὲ 
ἤ ιν "» ᾿ “" ' ΓΙ . ."} 

ϑεραπεύειν, ὁρῶσα οἰχέτην ἔνδον τρεφόμενον. καὶ 

τὰ μὲν ἐκείνω μαχομένη. τὰ δὲ αὑτὴ τρυφῶσα,. ἕνο 
" ἊΝ" » ὃ ἃ . ᾿ " ,͵ 

ἔμελλεν᾽ νῦν δὲ Γ͵ μὲν αὐτῇ ἀλγήσει, 
: 

χλεῖν σξ 

μᾶλλον δὲ σοῦ ἐπιμελήσεται. καὶ 
᾿ ΡΥ 

ἐ μὴν ὁπου οὐκέ τ 

ἐστίν. εὐθὺς διαφ ϑείρονται οὗ γιγνόμενοι παῖδες καὶ 

ἀργότεροί ι 4: γίγνον τοι καὶ ὑ ὙΦ ( νῶώτεροι. ὄντος μὲ ν 

τοῦ δια κονοῦ τος. δ χοντ τεῷ δὲ οὐ καταφρονῶσιν. ὕπου 

; ) ἤ ταὶ ᾽ “ { Ὶ δ᾽ ἂν αὐτοὶ ὦσι. πολὺ ἀνδρειότεροι χαὶ (ἰσχυρότεροι 
ψὼ 

καὶ τῶν πατέρων εὐϑυς ἐξ ἀρχῆς κηδεσϑαι μανϑά- 

00 νοντδο. 

μὲν σαυτοντον} 

ΟΒΑΤΙΟ Χ. 161 

᾿4λλ᾽, ὦ ὦ “Ἰόγενες, πένης τέ εἰμι καὶ εἰ μὴ 
συμφέροι κεκτῆσθαι τὸν οἰκέτην. ἀποδώσομαι αὐτόν. 
Ἔπειτα, ἔφη. οὐχ αἰσχύνει, πρῶτον μὲν ἐξαπατῶν 
τὸν ἄνϑρωπον; πονηρὸν αὐτῷ ἀποδιδόμενος: ἢ ἢ γὰρ 
οὐκ ἐρεῖς τἀληϑὲς ἢ οὐ δυνήσει ἀποδόσϑαι αὐτόν. : 
πρὸς δὲ τούτοις, ἐάν τις ἱμάτιον ἀποδῷ κίβδηλον 1 ῃ 
σχεῦος ἢ κτῆνος νοσοῦν τε καὶ ἄχρηστον, 
αὐτὸ ἀπολαμβάνειν, 

ἀνάγκη 
ὥστε οὐδὲν ἔσται σοι πλέον. εἰ 

ὃὲ χαὶ δυνήσει ἐξαπατῆσαί τινα κἀκεῖνος οὐκ αἰσϑή- 
σεται τοῦ ἀνθρώπου τῆς πονηρίας, τὸ ἀργύριον οὐ ι0 
δέδοικας: ἴσως μὲν γὰρ ἄλλον ὠνήσει φαυλότερον. 
ἐὰν “δριμυτέρου τύχῃς ἢ κατὰ σὲ τοῦ ἀποδιδομένου" 
τυχὸν δὲ εἰς ἄλλο τι χρήσει λαβὼν ἀφ᾽ οὗ βλαβήσει. 
οὐ γὰρ δὴ ἀεί ποτε τὸ ἀργύριον ὠφελεῖ τοὺς χτησα- 
μένους. ἀλλὰ πολλῷ πλείονας βλάβας καὶ πλείω κακὰ τὖ 
πεπόνϑασιν ἄνϑρωποι ὑπὸ ἀργυρίου ἢ ὑπὸ πενίας, 
ἄλλως τε καὶ ἀνόητοι ὄντες. οὐκ κεῖνο πρότερον 
χτήσασϑαι σπουδάσεις ῷ δυνήσει ὑπὸ παντὸς ὦφε- 

᾿τν λεῖσϑαι καὶ πᾶσι τοῖς σαυτοῦ πράγμ μασι χρῆσϑαι χα- 
λῶς; ἀλλὰ πρὸ τοῦ φρονῆσαι ξητήσεις ἀργύριον ῆ 30 
γῆν ἢ ἀνδράποδα ἢ ξεῦγος ἢ πλοῖον ἢ οἰκίαν. οἷς σὺ 
δουλεύσεις καὶ λυπήσει δι᾿ αὐτὰ καὶ πολλὰ πονήσεις 
μάτην καὶ διατελέσεις ἅπαντα τὸν. βίον φροντίξων 
ἐκείνων, ὀνήσει δὲ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀπ᾽ αὐτῶν. οὐχ ὁρᾶς 
τὰ ϑηρία ταῦτα καὶ τὰ ὄρνεα. ὅσῳ ζῇ τῶν ἀνθρώπων 9 
ἀλυπότερον, πρὸς δὲ καὶ ἥδιον, καὶ μᾶλλον ὑγιαίνει 
καὶ πλέον ἰσχύει καὶ ξῃ χρόνον ἕκαστον αὐτῶν ὅσον 
πλεῖστον δύυναται; καίτοι οὔτε χεῖρας ἔχοντα οὔτε 

ἱ ἀνθρώπου διάνοιαν, ἀλλ᾽ ὅμως ἀντὶ πάντων αὐτοῖς 
τῶν ἄλλων κακῶν ὑπάρχει μέγιστον ἀγαϑόν, ὅτι 80 
ἀκτ ἡμονά ἐστιν. ᾿4λλὰ δοκῶ {00 ἐάσειν. ὦ “Πιόγενεβ, 
τὸν οἰκέτην, ἐάνπερ μὴ ἀπὸ τύχης ἐμπέσῃ μοι. Ναὶ 
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ὥστε ἐργάξεσϑαι καὶ τοῦ ἄλλου σώματος ἐπιμελεῖ- νοπνοντας. ᾽4λλ᾽, ὦ Διόγενες, πένης τέ εἰμι καὶ εἶ μὴ 
σϑαι. ὀφϑαλμοὺς δέ, ὥστε ὁρᾶν, ὦτα δέ, ὥστε συμφέροι κεκτῆσϑαι τὸν οἰκέτην, ἀποδώσομαι αὐτόν. 
ἀκούειν. πρὸς ὃὲ τούτοις σύμμετρον ἐποίησε τὴν Ἔπειτα, ἔφη, οὐκ αἰσχύνει; πρῶτον μὲν ἐξαπατῶν 
γαστέρα, καὶ οὐ δεῖται πλείονος τροφῆς ὁ ἀνϑρῶπος τὸν ἄνϑρωπον, πονηρὸν αὐτῷ ἀποδιδύμενος; ̓  ἢ γὰρ 

5 ἢ δυνατὸς ἐστιν αὑτῷ πορίξειν; ἀλλὰ τοῦτο μέτρον οὐκ ἐρεῖς τἀληϑὲς ἢ οὐ δυνήσει ἀποδόσϑαι αὐτόν. : 

ἑκάστῳ ἱκανώτατον καὶ ἄριστον καὶ ὑγιέστατον. πρὸς δὲ τούτοις, ἐών τις ἱμάτιον ἀποδῷ κίβδηλον ἢ 
ὥσπερ οὖν ἡ χεὶρ ἀσϑενεστέρα ἐστὶν ἡ πλείονας δακ- β σχεῦος ἢ κτῆνος νοσοῦν τε καὶ ἄχρηστον, ἀνάγκη 

τύλους ἔχουσα τῶν φύσει γιγνομένων, καὶ ὁ τοιοῦ- «ὁὐοὸ ἀπολαμβάνειν, ὥστε οὐδὲν ἔσται σοι πλέον. εἰ 
τος ἄνϑρωπος ἀνάπηρος καλεῖται τρόπον τινὰ ᾧ ἄν δὲ καὶ δυνήσει ἐξαπατῆσαί τινα κἀκεῖνος οὐκ αἰσϑή- 

ο ἔξωϑεν προσφυῇ δάκτυλος περιττὸς καὶ “μηδὲ τοῖς Υ σεται τοῦ ἀνθρώπου τῆς πονηρίας, τὸ ἀργύριον οὐ τὺ 
ἄλλοις χρῆσϑαι δύνηται κατὰ τρόπον, οὕτῶς οταν δέδοικας; ἴσως μὲν γὰρ ζαλον ὠνήσει φαυλότερον. 
πολλοὶ πόδες καὶ πολλαὶ χεῖρες καὶ πολλαὶ γαστέρες ἐὰν δριμυτέρου τύχῃς ἢ κατὰ σὲ τοῦ ἀποδιδομένου᾽ 
ἀνθρώπῳ τινὶ προσγέ νῶνται μὰ Δέ᾽ οὐκ ἰσχυρό- τυχὸν δὲ εἰς ζλλο φὲ χφήσει λαβὼν ἀφ’ οὗ βλαβήσει. 

τερος οὗτος γίγνεται πρὸς οὐδὲν οὐδὲ μᾶλλον τυγχά- οὐ γὰρ δὴ ἀεί ποτε τὸ ἀργύριον ὠφελεῖ τοὺς κτησα- 

ι5 νεὶ ὧν δεῖ τυ ἐμ δι. αὐτόν, ἀλλὰ πολὺ ἔλαττον καὶ μένους. ἀλλὰ πολλῷ πλείονας βλάβας καὶ πλείω κακὰ τ 
νῦν μὲν ἕνὶ ἀνθρώπῳ πεπόνϑασιν ἄνϑρωποι ὑπὸ ἀργυρίου ἢ ὑπὸ πενίας, 

Ἡὐβῦνην τροφήν, τότε δὲ δυσί" καὶ νῦν μὲν δ ρβφπεοιδι ἄλλως τε καὶ ἀνόητοι ὄντες. οὐκ ἐκεῖνο πρότερον 
νοσηλεύσεις, ἐὰν ἄρα συμβὴ τις ἀσϑενεια, ἘΟΥΕ δὲ χτήσασϑαι σπουδάσεις ᾧ δυνήσει ὑπὸ παντὸς ὠὦφε- 

ἀνάγκη ϑεραπεύειν κἀκεῖνον νοσοῦντα καὶ νῦν μὲν "το λεῖσϑαι καὶ πᾶσι τοῖς σαυτοῦ πράγμασι χρῆσϑαι κα- 
0 ὅταν αὐτὸς ἧς ἐν τῇ οἰκίᾳ, οὐ φροντίζεις μ ή τὴν αὐτὸς λῶς, ἀλλὰ πρὸ τοῦ φρονῆσαι ξητήσεις ἀργύριον ἢ 20 

ὑφέλῃ. οὐδὲ ὅταν καϑεύδῃς ̓  μὴ ἐγρηγορὼς ὁ παῖς γὴν ἢ ἀνδράποδα 1 ῇ ξεῦγος ἢ πλοῖον ἢ οἰκίαν. οἷς σὺ 
κακόν τι ἐργάσηται. πάντα δὴ ταῦτα δεῖ σε σκοπεῖν. δουλεύσεις χαὶ λυπήσει δι᾿ αὐτὰ καὶ πολλὰ πονήσεις 

γυναῖχα τοίνυν εἰ ἔχεις. τότε μὲν οὐχ ἂν ἠξίου 6: μάτην ἈΠ διατελέσεις ΑΘΜΕΙ τὸν. βῶν φροντίζων 

ϑεραπεύειν, ὁρῶσα οἰκέτην ἔνδον τρεφόμενον ς καὶ ἐκείνων, ὀνήσει δὲ οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀπ᾽ αὐτῶν. οὐχ ὁρῷς 

2» τὰ μὲν ἐκείνῳ μαχομένη : τὰ δὲ αὐτὴ τρυφῶσα, ἕνο- τὰ ϑηρία ταῦτα καὶ τὰ ὄρνεα, ὅσῳ εἢ ὧν ἀνθρώπων 

χλεῖν σε ἔμελλεν" νῦν δὲ ἧττον μὲν ὦ ὑτὴ ἀλγήσει, ἀλυπότερον, πρὸς δὲ καὶ ἥδιον, καὶ μᾶλλον ὑγιαίνει 
μᾶλλον δὲ σοῦ ἐπιμελήσεται. καὶ μὴν ὅπου οἰκέτης καὶ πλέον ἰσχύει καὶ ξῇ χρόνον ἕκαστον αὐτῶν ὅσον 

ἐστίν. εὐθὺς διαφϑείρονται οὗ γιγνομένοι παῖδες καὶ πλεῖστον δύναται: χαέτοι οὔτε χεῖρας ἔχοντα οὔτε 

ἀργότεροίτε γίγνονται καὶ ὑπέρηφα νώτεροι. ὄντος μὲν ὑι ἀνθρώπου διάνοιαν, ἀλλ᾽ ὅμως ἀντὶ πάντων αὐτοῖς 
0 τοῦ δια χονοῦν τος: ἔχοντ 9 δὲ οὐ καταφρονῶσιν. ὅπου τῶν ἄλλων κακῶν ὑπάρχει μέγιστον ἀγαϑόν, ὅτι 30 

ὁ᾽ ἂν αὐτοὶ ὦσι. πολὺ ἀνδρειότεροι καὶ ἰσχυρότεροι ἀκτήμονά ἐστιν. "Διὰ δοχῶ μοι ἐάσειν, ὦ Διόγενες, 

χαὶ τῶν πατέρων εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς κήδεσθαι μανϑά- τὸν οἰκέτην, ἐάνπερ μὴ ἀπὸ τύχης ἐμπέσῃ μοι. Ναὶ 
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μὰ Δία, εἶπεν ὃ Διογένης, ὥσπερ εἰ λέγοις ὅτι δάκ- τοὺς φϑόγγους; τί δέ; εἴ τις αὐλοῖς οὐκ ὧν αὐλητι- 
νοντὰ ἢ λακτίζοντα ἵππον οὐκ ἂν ξητήσαιμι᾽ ἐὰν κὸς ἐθέλοι χρῆσϑαι καὶ παριὼν εἰς τὰ ϑέατρα αὐλεῖν, 
μέντοι περιτύχω, προσέλϑοιμ᾽ ἄν, ὥστε δηχϑῆναι οὐκ αὐτός τε δώσει δίκην βαλλόμενος καὶ τοὺς αὐ- 
ἢ λακτισϑῆναι. Ταῦτα μὲν ἔασον" ἀλλὰ τῷ ϑεῷ διὰ λοὺς ἂν προσέτι συντρίψειεν; ὃς δ᾽ ἂν ἐπιχειρῇ πη- 

5 τέ μὲ χρῆσϑαι οὐκ ἐᾷς; ᾿Εγὼ γὰρ ἀπαγορεύω σοι ϑεῷ δαλίῳ χρῆσϑαι οὐκ ἐπιστάμενος κυβερνᾶν, ἔστιν. 
χρῆσϑαι. εἰ δύνασαι; οὐ τοῦτο ἔφην, ἀλλ᾽ ὅτι χα- ὕπως οὐκ ἂν τάχιστα ἀνατρέψας τὴν ναῦν αὑτόν τε 
λεπόν ἐόὄτι. μᾶλλον δὲ ἀδύνατον, χρῆσϑαι ἣ ϑεῶ ἢ ἀπολέσειε καὶ τοὺς ἐμπλέοντας; τί δὲ; ἡ δόρατος χρῆ- 
ἀνθρώπῳ ἢ αὐτὸν αὑτῷ μὴ ἐπιστάμενον" τὸ δὲ ἐπι- σις ῇ ἀσπέδος συμφέρει τοῖς δειλοῖς καὶ ἀνεπιστήμο- 

χειρεῖν ἄνευ τοῦ ἐπίστασθαι πάντων βλαβερωτατον" σιν, ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἀποβάλοιεν τῇ τοιαύτῃ πείρᾳ τῆς 

ιο ἢ ὅστις οὐκ ἔστιν ἔμπειρος ἵππων χρήσεως, δοκεῖ σοι χρήσεως οὐ τὰ ὅπλα μόνον. ἀλλὰ καὶ αὑτούς; Συγ- 
ΗΝ ».»  »"» ᾽ " .» 3 Ν »" " : ; 9 " " Α “ 

ουτοῦ χρησῦϑαι ἀν ἵπποις; Θὺκ ξιιοιγξὲ. Εἰ δ᾽ αὖ βια- χωρῶ,. ἔφη. ὦ “]ογενες" ἀλλὰ καταδύυεις τον ἡλιον 

ξοιτο. κακὸν ἄν τι ἀπολαῦσαι πρότερον ἢ ἀγαϑὸν; β περὶ πάντων ἐπερωτῶν. Καὶ πότερον ἄμεινον, εἶπεν, 
᾿4ληϑῆ. Τί δέ; ὅστις ἀγνοεῖ χρῆσιν κυνῶν, δυνατὸς ἀχούοντα ὧν χρὴ καταδῦσαι τὸν ἥλιον ἢ βαδίξοντα 
ἂν εἴη χρῆσϑαι; ἢ οὐ τό τινι χρῆσϑαι ὠφελεῖσϑαί ἢ μάτην ; ὁμοίως δ᾽ ἐπὶ πάντων σχεδὸν ὅσων ἄπεστιν 

ι5 ἐστιν ἀπ᾿ ἐχείνου; “κεῖ μοι. Οὐδεὶς ἄρα τῶν βλα- ἐμπειρία τοῦ χρῆσϑαι χαλεπὸν τὸ προϑυμεῖσϑαι, 
πτομένων ἀπό τινος χρῆται ἐκείνῳ ὑφ᾽ οὐ βλάπτε- μείζω δὲ τὴν βλάβην γενέσϑαι εἰκὸς ἀπὸ τῶν μειξζό- 
ται: Οὐ γάρ. Οὔκουν καὶ ὃ κυσὶ πειρώμενος χρῆσϑαι νῶν. ἢ οὖν δοχεῖ σοι ὁμοία εἶναι ἡ ὄνου χρῆσις τῇ 

᾿ αὐτῶν; Εἰκός ἵππου; Πόϑεν; Τί δέ; ἡ ἀνθρώπου τῇ ϑεοῦ; ᾿4λλ᾽ 
γε. Οὐκ ἄρα οὐδὲ χρήσεται αὐτοῖς, ἐπεὶ οὐκ ἔστι οὐδὲ λέγειν ἄξιον, ἔφη. ὦ “ἸΠιόγενες" ἔστιν οὖν ὅτῳ 

"» - " ."» ω υζ ψ 
νδυ τοῦυ ἐπίστασ ὕκ(ι ςἡ μνῶδεται απ 

- Ὁ " ...ι ω...} 3 , » ν ἡ μνν , 'ν 0 χρῆσις ὅπου ξημία πρόσεστι. καὶ οὐ μόνον περὶ κυνῶν χρῆσϑαι δύναταί τις. οὐ γιγνώσκων αὐτό; Καὶ πῶς; : 
. ". “" . ι ν ἃ. "5 " Ἀ... τ᾽ υ "ἡ " Ὶ ῳ ἵ καὶ ἵππων ἔχει οὕτως. ἄλλα καὶ βοῶν καὶ ορέων, εἶπεν. Ὁ γὰρ ἄνϑρωπον ἀγνοῶν ἀδύνατος ἀνθρώπῳ 

᾿ - ; ..» » ϑονι Ν γι. " 1458} - .κ ᾿ Ἵ -»" 3 ἴῳι καὶ ὁ ιᾶλλον ϑαυμαᾶσαι τις ἂν. οὐδὲ ονῷ ἢ προβατῷ 3028 χρησϑαι. ᾿4ὃ υνατος γαρ. Ὁ δὴ αὑτὸν ἀγνοῶν οὐκ αν 
“Ἣ ι ἤ - ᾽ ᾽ Ἵ μὐ" τ ὡμἱ , , ᾿, ’ τῇ 6 "» »" "ὦ ᾿ ἊΝ Ω ,, χρησϑαι πάρεστι τοῖς ἀπείροις. ἡ οὐχ οἶσϑα τοῦς μὲν ἔχοι αὐτῷ χρῆσϑαι; Ζ]οκεῖ μοι. Ἤδη οὖν ἀκήκοας το 

᾽ , ᾿ ἣ , , Σ,.. » ᾿ μι τινας ὠφελημένους, τοὺς δὲ καὶ βεβλαμμένους ἀπὸ ἐν ΖΙελφοῖς γράμμα τὸ Γνῶϑι σαυτόν; Ἔγωγε. Οὔκ- 
, " “7 ΝΥ; 1,; , ",7 Ὗ»" “ ς " ὃ , 5 τε προβατείας καὶ ὀνηλασίας; Ἐγωγε. Πότερον δι νοῦν δῆλον ὁτι ὁ ϑεὸς κελεύει πᾶσιν ὡς οὐκ εἰδόσιν 

» Ἢ ων Ὁ" ν " ᾽ Ἁ ᾽ , γ ἤ  γν " Ἦἣ »" ἤ " μἰ ἄλλο τι ἡ δῆλον οτε ἀνάγκη τοὺς μὲν ἀπείρους ἕξη- αὐτούς ; ἔοικεν. Εἷς ἄρα τῶν πάντων καὶ σὺ εἴης αν; 
“ω ἃ ᾿ ᾿ Ἷ ᾽ ᾿ “ὦ ἃ , ἃ »Ν»)} - ᾽ ὔ ἤ μιοῦσϑαι, τοὺς δὲ εἰδότας ὀνέίνασϑαι καὶ ἀπὸ ὄνων Πῶς γὰρ οὔ; Οὐκ ἄρα οὐδὲ σὺ γιγνώσκεις σαυτόν; 

. Ν ἡ "ὦ “«ῳ.«2 ᾿ »" «4. 5 “ » Ἥ »" ᾿ ᾿ " "» » κω 3 » καὶ ἀπὸ συῶν καὶ ἀπὸ χηνῶν καὶ ἀπὸ ἄλλου ξῳῴου θὺ μοι δοκῶ. Σεαυτὸν δὲ ἀγνοῶν ἄνϑρωπον ἀγνοεῖς, 
ἤ γ- γνυ ὦ ᾽ ᾽ ἃ - , ω " 3 ν . μ“ ι 3 . » ; ν᾿ παντός; Ἔοικε. Τί δέ; οὐκ ἐπὶ τοῖς σκεύεσιν ὁ αὐτὸς ἀνϑρῶπον δὲ οὐκ εἰδὼς χρῆσϑαι ἀνθρώπῳ οὐ δυνα- 

" ᾿ ᾿ . " 4" Ν ΟΝ» “.., Ἤ » ᾿ ᾿ , " ᾿ -" “- 80 λόγος ; ἄλλα κιϑάρα χρήσαιτο ἂν ὁ ἄμουσος, ἡ ἐπιχει- τὸς εἰ, ἀνθρώπῳ δὲ χρῆσϑαι ἀδύνατος ὧν ϑεῶ ἐπι- ) γ" ν 
, ἕ ΄ - ε μ ὅ᾿ ’ ω» - ν᾿ ᾿ , ω τι -" - ρῶν οὐχ ἂν εἴη καταγέλαστος, πρὸς τῷ μηδὲν ἐργώ- χειρεῖς, ὁ τῷ παντὶ μεῖξον καὶ χαλεπώτερον ἐκείνου 

ς "..ν... ν Ὧ,...} “Ὁ “Ὁ "ἷ Ἴ ᾿ “ἢ , “ἢ ΄ 7 ξεσϑαι καὶ τὴν κιϑάραν διαφϑείρων καὶ ἀπορρηγνυς ὁμολογοῦμεν εἴναι. τί δέ; νομίξεις τὸν .Απολλωνα ἀτ- 

ἢ ἧι 
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᾽ὦ Ἤ . "ῷ Ἂ ᾿ νν : . ἡ ..., 5 

τικις ξὺν ἢ δωρίζξειν ; ἢ τὴν σὐτῊν ξιναίι διαλεκτον ον" 

ϑρώπων καὶ ϑεῶν; ἀλλὰ τοσοῦτον διαφέρει ὥστε τὸν 
ποταμὸν τὸν ἐν Τροία Σκάμανδρον παρ᾽ ἐκείνοις 

Ξάνϑον καλεῖσϑαι. καὶ τὴν χύμινδιν τὸ ὄρνεον χαλ- 

5 κίδα. καὶ τόπον τινὰ πρὸ τῆς πόλεως. ὃν οἵ Τρῶες 

ἐχάλουν Βατίειαν. τοὺς ϑ 20 ὺς σῆμα Μυρίνης ὀνομά- 

ξειν. ὅϑεν δὴ καὶ ἄσαφ ἣ τὰ τῶν χρησμῶν ἐστι καὶ 

πολλοὺς ἤδη ἐξηπάτηκεν. Ὁμήρῳ μὲν οὖν ἀσφαλὲς 

ἣν ἴσως πορεύεσϑαι παρὰ τὸν ᾿4πόλλω εἰς ΖΙελφούς, 
ΓΙ , , " ᾿ ἃ ΝΜ ϑ .. 

ατε διγλωττῷ ἐπισταμένῳ τοίς “" ὠναῦ,. δίπξρ απαοοαρ ἃ 
᾿ 

ἠπίστατο, ἀλλὰ μὴ ὀλίγ᾽ ἄττα ὥσπερ οἵ δύο ἢ τρία 

Περσικὰ εἰδότες ῥήματα ἢ Μηδικὰ ἢ ̓ Δσσύρια τοὺς 

ἀγνοοῦντας ἐξαπατῶσι. σὺ δὲ οὐ δέδοικας μ ὴ ἄλλα 
τοῦ ϑεοῦ λέγοντος ἄλλα διανοηϑῇ ἧς; ὥσπερ οὖν φασι 

Μάϊον ἐκεῖνον, τὸν γενόμενον Χρυσίππου ἐραστήν, 

ὃς ἀφικόμενος εἰς ΖΙελφοὺς ὁ ἐπηρώτα τὸν ϑεὸν ὅπως 

αὐτῷ ἔσοιντο παῖδες. ἔχρησεν οὐν μ ἢ γενν ἄν, ἢ ἐκτι- 

ϑέναι γεννήσαντα. οὕτω δὲ ἀνόητος ἦν ὃ Μάϊος ὥστε 

ἀμφότερα παρακοῦσαι τοῦ ϑεοῦ" καὶ γὰρ ἐγέννησε 
40 καὶ ἔϑρεψεν. ἔπειτα χαὶ αὐτὸς ἀπώλετο καὶ πᾶς ὃ 

οἶκος αὐτοῦ, διότι ἀδύνατος ὧν ἐπεχείρησε τῷ ̓ 4πόλ- 

λῶνι χρῆσϑαι. μὴ γὰρ ταῦτα ἀκούσας τὸν Οἰδίποδα 

οὐκ ἂν ἐξέϑηκεν. ὁ δὲ οἴκοι τραφεὶς οὐκ ἂν ἀπέ- 

κτεινε τὸν Μάϊον, ἐπιστάμενος ὅτι αὑτοῦ παῖ ἴς εὶ ἴη. καὶ 

5 τοίνυν τὰ περὶ Κροῖσον ἀκήκοας τὸν “υδόν, ὃς ἡγού- 

μενος πείϑεσϑαι τῷ ϑεῶ παντὸς μᾶλλον καὶ διαβὰς 

τὸν ποταμὸν τὸν “ἅλυν, τὴν ἀρχὴν ἀπέβαλε. καὶ αὐ- 

τὸς ἐν πέδαις ἐδέϑη καὶ ὀλίγου κατεκαύϑη ζῶν. ἢ 
. μ᾿ ᾿ » . ἰ 

συ οἴει φρονιμώτερος εἶναι Κροίσου, ἀνδρὸς ουτῶ τ» 

πλουσίου καὶ τοσούτων ἀνθρώπων ἄρχοντος καὶ Σό- 

λῶνι συγγενομένου καὶ ἄλλοις παμπόλλοις σοφισταῖς ; 
τὸν δὲ Ὀρέστην καὶ αὐτὸν δήπου ὁρᾷς ἐν ταῖς τραγῳ- 
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᾿ "»" » “ Ὰ “Ἢ ᾿ Ψ 

δίαις ἐγκαλοῦντα τῷ ϑεὼ καὶ μεμφομενον, οΟπὸῦτε 
’ ἤ ὔ ἣ 

μαΐίνοιτο, ὡς συμβουλεύσαντος ἐχείνου τὴν μητέρα 
4 " ,ὕ ᾿Ὶ ᾿ Ὰ 9 ἤ , 

ἀποκτεῖναι. καί τοῦμ ἡνομιξε τὸν “πολλῶνα χαλεπὸν τι 
»»ν 

Ἵ αἰσχρὸν προστάξαι τοῖς ἐρωτῶσιν αὐτόν. ἀλλ θυ 

εἶπον, χρῆσϑαι τῷ ϑεῷ ἀδύνατοι ὄντες, ἔπειτα ἐπι- : 
» " ἊῚ ." » "" »" , 

ἰχειροῦντες, οὐχ αὑτοὺς. ἀλλ᾽ ἐκεῖνον αἰτιῶνται. σὺ 
Ὁ ’ -ν ῳω Υ͂ οὐν. ἐᾶν μοι πεισϑῇς, φυλάξει, καὶ πρότερον προ- 

ἤ -. ἤ " ἢ, -Ό 

ϑυμῆήσει γνῶναι σεαυτὸν. ἔπειτα φρονήσας. ἐὰν δοκῇ 
ἤ ἊΝ») οἱ ἤ Ἁ Ἁ “΄ ἊΝ 

σοι. τότε ἤδη μαντεύσει. ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαί σε μηδὲν 
Ν 4 , -Ἦ Ὕ Ἁ ὃ κῃῳὉ 

δεήσεσθαι μαντείας νοῦν ἔχοντα. καὶ γὰρ δὴ ὁρα, 
᾿ “"" " 3 ἤ " » " 

ἐὰν σε κελευσῃ γράφειν καὶ ἀναγιγνώσκειν ὀρϑῶς μὴ 
,. Ἢ 3 Ν ἤ 

γραμματικὸν ὦντα, οὐ δυνήσει. γράμματα δὲ εἰδώς, 
᾿ Ἁ » » Ἁ 

καὶ μὴ τοῦ ϑεοῦ κελεύοντος κατὰ τρόπον γράψεις 
3 ἤ ,Ἱ " Υ "» ᾿ -»"ὝὋ“ 

καὶ ἀναγνώσει. ομοίως δὲ ἄλλο ὁτιοῦν πράττειν. ἐὰν 
͵ ἤ Ἁ , ᾿ Π 

συμβουλεύσῃ σοι μὴ ἐπισταμένῳ. οὔὐχ οἷός τὲ ἔσει. 
3 ἂν 

καὶ ξὴν ὀρϑῶς οὐ δυνήσει μὴ ἐπιστάμενος. οὐδ 
κατὰ τὴν ἡμέραν ἑκάστην τὸν ᾿4πόλλω ἐνοχλῇς καὶ 

ἤ - Ὑ " 3 Ἁ 

σοὶ μόνῳ σχολάζῃ. νοῦν δὲ ἔχων γνῶσει ἀπὸ σε- 
“ΨὌ Π ᾿ , ».....» } ΜΗ Ὧ ο΄ κ"ν “ αὑτοῦ ο.τι σοι πρακτέον ἕστὶ καὶ ὁπῶς. 0 δὲ ἔλαϑέ 

» .» ᾿ " Φ κ 

μὲ περὶ τοῦ Οἰδίποδος εἰπεῖν. ὅτι εἰς Ζελφοὺς μὲν 5 
4 5 Ἷ »- ν ὔ Α 

οὐχ ἡλϑὲ μαντευσόμενος, τῷ δὲ Τειρεσίᾳ συμβαλὼν 
ἃ ᾽ - ᾿᾽ -»" Ἁ 

μεγάλα κακὰ ἀπέλαυσε τῆς ἐκείνου μαντικῆς διὰ τὴν 
6 »"Ν ΙΑ " ᾿. ; -» 

αὐτοῦ ἄγνοιαν. ἔγνω γὰρ οτι τῇ μητρὶ συνεγένετο 
“.»οὋ δ μι ,» ᾿ . Ἁ »"» 

καὶ παῖδές εἰσιν αὐτῷ ἐξ ἐκείνης καὶ μετὰ ταῦτα, 
“ ͵ »" Ἥ » Γ .-»» 

δέον ἴσως κρύπτειν τοῦτο ἡ ποιῆσαι νόμιμον τοῖς Θη-: 
, γε Ἁ ἡμὴ " γ { βαίοις. πρῶτον μὲν πᾶσιν ἐποίησε φανερόν. ἔπειτα 

3 ΄ Υ ν ν -ν ᾽ -Ὁὕ ἤ 

ἠγανάκτει καὶ ἐβόα μεγάλα. ὁτι τῶν αὐτῶν πατήρ 
9 οὶ Ἂ “" ΝΜ ,. ᾿ Ἁ 

ἐστι καὶ ἀδελφὸς καὶ τῆς αὐτῆς γυναικὸς ἀνὴρ καὶ 
, Ν νὴ “ 3 3 » “ 

υἷος. οἱ δὲ ἀλεχτρυόνες οὐκ ἀγανακτοῦσιν ἐπὶ τού- 
3 δὰ " “ Ἄ " »" " 3 ’ὔ ΦοΝἱ δ 

τοις οὐδὲ οὗ κύνες οὐδὲ τῶν ὑνῶν οὐδείς. οὐδὲ οἵ 
Ἅ .“ν - - Ἂ  » , » 

Πέρσαι" καίτοι δοκοῦσι τῶν κατὰ τὴν “σίαν ἄριστοι. 
Ἀ ἢ ; ΓῚ ᾿ ἤ . " 9 »" 

ἰασροὸς δὲ τούτοις ἐτυφλῶσεν αὐτον᾽ ἔπειτα ἡλᾶτο 
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παρ᾽ ὀλίγων τῶν εἰδότων. ἐξαπατῶνται δὲ τάχιστα 
6 Ἁ - »" 53 ῇ ν᾿ ᾿ ἃ 

ὑπὸ πολλῶν τῶν οὐκ εἰδότων, καὶ οὐ μόνον γε ὑπὸ 
" » 9 ἃ Ἁ 3 ΠῚ Υ 3 ἡ -» ἃ Ἁ Ἁ 

τῶν ἄλλων. ἀλλα καὶ αὑτοῖ ὑφ᾽ αὐτῶν. τὸ μὲν γὰρ 
᾽ ᾿ , ᾽ " Κα ." “ἦἷἵἝὯἧ 3 ᾿ς ᾿ 
ἀληϑὲς πικρὸν ἐστι καὶ ἀηδὲς τοῖς ἀνοήτοις, τὸ δὲ 

“ω ᾿ δ 3 - 
ψεῦδος γλυκὺ καὶ προσηνές. ὡσπερ γὲ οἶμαι καὶ τοῖς : 

“» Βὼ ἃ -» 3 ," ς - » 

υοννοσοῦσι τὰ ὄμματα τὸ μὲν φῶς ἀνιαρὸν ὁρᾶν, τὸ δὲ 
’ » Ἢ , ε ᾽ν ’ Ἢ -ὀἴἦν 

ὅκοτος ἄλυπον καὶ φίλον, οὐκ ἑῶν βλέπειν. ἡ πὼς ἂν 
» Ν ,) » 3 - Ἁ 

ἴσχυε τὰ ψεύδη πολλάκις πλέον τῶν ἀληϑῶν., εἰ μὴ 
». » ἔφ. . » Ν ἡ " ἮΝ) -“ὦ-ὦ 

δι΄ ἡδονὴν ἐνίκα; χαλεποῦ δέ. ὡς ἔφην. ὄντος τοῦ 
"": "“" Ἁ Ὗ 

διδάσκειν, τῷ παντὶ χαλεπώτερον τὸ μεταδιδάσκειν, 
᾿ “ἡ , μ Ἁ “2 
ἄλλως τε ὅταν πολὺν τινὲς χρόνον ὥσι τὰ ψευδῆ ἀκη- 

, Ἁ “ 3 κι ᾿ 

κούτες καὶ μὴ μόνον αὐτοὶ ἐξηπατημένοι. ἀλλὰ καὶ 
“- ἤ Ἁ “ 

οὗ πατέρες αὐτῶν καὶ οἵ πάπποι καὶ σχεδὸν πάντες οἵ 
3 ἤ ἤ 9 ᾽ν 

πρότερον. οὐ γάρ ἐστι ῥάδιον τούτων ἀφελέσϑαι τὴν 

᾽’ “ὍὝ ν᾿ ΕΝ 

τετυφλωμένος, ὥσπερ οὐ δυνάμενος βλέπων πλανᾶ- 806ῖ 
. ὦ 4 , ", Ὁ ᾿ “ , 

σϑαι. καὶ ος ἀχουσας ἔφη. Σὺυ μὲν. ὦ Ζ,ιογενες, 
ν᾿ , ἔ » 3 

ἀναισϑητότατον ἁπάντων ἀνθρώπων ἀποφαίνεις τὸν 
᾿ ν 9) . "ὃὕν . ων» 3 3 - Οἰδίπουν" οἵ δὲ “Ἕλληνες οἴονται οὐκ εὐτυχῆ μὲν 

» ᾿ ᾿ " 

5 γενέσϑαι ἀνϑρῶπον, συνετὸν δὲ πάντων μάλιστα" 
’ -ν “" , " - , 

μόνον γοῦν αὑτὸν λῦσαι τὸ αἴνιγμα τῆς Σφιγγος. καὶ 
ξ , 4 , " “- Ἵ » » 
0 Διογένης γελασας, Μη γαρ, ἔφη. ἐκεῖνος ἔλυσε το αἴ- 

Ψ »} ῦ(Υ » ψ Υ̓ 

νιγμα; οὐκ ἀκήκοας ὅτε ἄνϑρωπον αὐτὸν ἐχέλευε 
- 6 Ὕ Ὁ" 6 ΝᾺ »» Ἀ ἰκὴ ᾿ Ν) 

γνῶναι ἡ Σφίγξ; ὁ δὲ αἀνϑρῶπον μὲν ὁ ἐστιν οὔτε 
΄ " "ἢ " ἅ Ὑ " - ͵ 

εἶπεν οὔτε ἔγνω" τὸ δὲ ὄνομα τὸ τοῦ ἀνθρώπου λέ- 
» ἅ ἤ Ὕ »» 

γῶν ὥετο λέγειν τὸ ἐρωτώμενον" ὥσπερ εἴ τις ἐρω- 
“ως ἃ Ν " ͵ - 

τηϑεὶς τί ἐστι Σωκρατης. ὁ δὲ μηδὲν εἴποι πλέον τοῦ 
, , Ὁ Ϊ᾿ , ᾿ » - 

ὁνόματος. ὅτε Σωκράτης. ἐγὼ δὲ ἤκουσα τοῦ λέγον- 
Ο 6 ,-3Ι.(ἁ,͵ἜνΝ ΓᾺ , ᾿ " "" ᾿ ; ᾿᾽ , 

τος ὁτι ἡ Σιφὶγξ ἡ ἀμαϑία ἐστί. ταύτην οὖν καὶ πρό- 
Μ Υ -“ ᾿ Ἁ ι » 9 ἃ ᾿] ᾿ 3 ᾽ Ἃ Ἷ ῷ , " ͵ ᾿ 

τερον διαφϑεῖραι τοὺς Βοιωτοῦυς καὶ νῦν. οὐδὲν αὐὖ- δόξαν. οὐδ΄ αν πανυ τις ἐξελέγχῃ. καϑαπερ οἶμαι 
: » Ἂ “ 3 ’ "ν ᾽ καὶ - . κ , ᾿ 

τοὺς ἐῶσαν εἰδέναι, ἅἃτε ἀνθρώπων ἀμαϑεστάτους. τῶν τὰ υὑποβολιμαῖα παιδαρια ϑρεψαντῶν χαλεπον 
ἣ ᾿ " αν ᾿" , “ ν ,] , ν " ᾿" ω."" , ᾿ “ , 

τους μὲν οὔὐν ἄλλους μᾶλλον τι αἰσϑάνεσϑαι τῆς 058 ὕστερον ἀφελεσϑαι ταληϑὴ λέγοντα" ἃ γὲ ἕν ἀρχῇ εἶ 
3 . “͵ " » ᾿ Ω Ἁ 

τις αὑτοῖς ἔφρασεν. οὐκ ἂν ποτὲ ἀνείλοντο. οὕτῶὼ δὲ 
-" ’ χ᾿ ". Ἁ »"» 

τοῦτο ἰσχυρόν ἐστιν ὥστε πολλοὶ τὰ κακὰ μᾶλλον 
-» 6 »Ὕ 3 Ἵ »" κ᾿} 5 

προσποιοῦνται καὶ ομολογοῦσι καϑ' αὐτῶν. ἂν ὦσι 

αὑτῶν ἀνοίας, τὸν δὲ Οἰδίποδα, σοφώτατον ἡγη- 

σάμενον αὑτὸν εἶναι καὶ διαπεφευγέναι τὴν Σφίγγα 

20 καὶ πείσαντα τοὺς ἄλλους Θηβαίους τοῦτο, κάκιστα 

ἀπολέσϑαι. ὅσοι γὰρ ἂν ἀμαϑεῖς ὄντες πεισϑῶσι σο- 801 πεπεισμένοι πρότερον, ἢ τἀγαϑὰ μετὰ χρόνον ἀκού- 

φοὶ εἶναι. οὗτοι πολύ εἰσιν ἀϑλιώτεροι τῶν ἄλλων οντές. οὐκ ἂν οὖν ϑαυμάσαιμι καὶ ὑμᾶς, ἄνδρες 

ἁπάντων" καὶ ἔστι τοιοῦτον τὸ τῶν σοφιστῶν γένος. Ἰλιεῖς, εἰ πιστότερον ἡγήσαισϑε Ὅμηρον τὰ χαλεπώ- 
τατα ψευσάμενον καϑ' ὑμῶν ἢ ἐμὲ τἀληϑῆ λέγοντα, 
κἀκεῖνον μὲν ὑπολαβεῖν ϑεῖον ἄνδρα καὶ σοφόν, καὶ 53: 
τοὺς παῖδας εὐϑὺς ἐξ ἀρχῆς τὰ ἔπη διδάσκειν οὐδὲν 

ΤΡΩΙΚΟΣ ὙΠῈΡ ΤΟΥ 1, Τ τς ἄλλο ἢ κατάρας ἔχοντα κατὰ τῆς πόλεως. καὶ ταύτας 

ΜΉΝ ἢ ἐν ἐμᾷ πΗ ΜᾺ οὐκ ἀληϑεῖς, ἐμοῦ δὲ μὴ ἀνέχοισϑε τὰ ὄντα καὶ γενό- 
μενα λέγοντος, ὅτι πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον Ὁμήρου 

Οἷδα μὲν ἔγωγε σχεδὸν ὅτι διδάσκειν μὲν ἀν- γέγονα. καίτοι φασὶ μὲν οἷ πολλοὶ τὸν χρόνον τῶν 80 
ϑρώπους ἅπαντας χαλεπόν ἐστιν. ἐξαπατᾶν δὲ ῥά- πραγμάτων κριτὴν ἄριστον εἶναι, ὅτι δ᾽ ἂν ἀκούωσι 

25 διον. καὶ μανϑάνουσι μὲν μόλις, ἐών τι καὶ μάϑωσι, μετὰ πολὺν χρόνον, διὰ τοῦτο ἄπιστον νομίζουσιν. εἰ 
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μὲν οὖν παρ᾽ “Ἵργείοις ἐτόλμων ἀντιλέγειν Ὁμήρῳ, 
καὶ τὴν ποίησιν αὐτοῦ δεικνύναι ψευδῆ περὶ τὰ μέ- 
θη τυχὸν ἂν εἰκότως ἤχϑοντό μοι καὶ τῆς πόλεως 
ἐξέβαλον, εἰ τὴν ὑπὲρ ἐκείνων δόξαν ἐ ἐφαινόμην ἄφα- 
νίξων καὶ καϑαιρῶν᾽ ὑμᾶς δὲ δίκαιόν ἐστί μοι χάριν 
εἰδέναι καὶ ἀκροᾶσϑαι προϑύμως᾽" ὑπὲρ γὰρ τῶν ὑμε- 
τέρων προγόνων ἐσπούδακα. προλέγω ὃ ὑμῖν ὅτι τοὺς 
λόγους τούτους ἀνάγκη καὶ παρ᾽ ἑτέροις ῥηϑῆναι καὶ 
πολλοὺς πυϑέσθϑαι" τούτων δὲ οἵ μέν τινες οὐ συν-" 
ἤσουσιν, οἵ δὲ προσποιὴ σονται καταφρονεῖν, οὐ κατα- 3 
φρονοῦντες αὐτῶν, οἱ δέ τίνες ἐπιχειρήσουσιν ἐξε- 
λέ) γχειν μάλιστα δὲ οἶμαι τοὺς κακοδαίμονας σοφυ- 
στάς. ἐγὼ δὲ ἐπίσταμαι σαφῶς ὅτι οὐδὲ ὑμῖν πρὸς 
ἡδονὴν. ἔσονται. οὗ γὰρ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων 
οὕτως ἄγαν εἰσὶν ὑπὸ δόξης διε ἐφϑαρμένοι τὰς ψυχὰς 
ὥστε μᾶλλον ἐπιϑυμοῦσι περιβόητοι εἶναι ἐπὶ τοῖς 
μεγίστοις ἀτυχήμασι νὴμ ηδὲν κακὸν ἔχοντες ἀγνοεῖς- 
σϑαι.͵ αὐτοὺς γὰρ οἶμαι τοὺς ᾿Δργείους μὴ ἂν ἐϑέ- 
λειν ἄλλως γεγονέναι τὰ περὶ τὸν Θυέστην καὶ τὸν 
᾿4τρέα καὶ τοὺς Πελοπίδας. ἀλλ᾽ ἄχϑεσϑαι σφόδρα. 

Ἁ 
’ ἐάν τεβ ἐξελέγχῃ τοὺς μύϑους τῶν τραγῳδῶν. λέγων 

ὼ ὅτι οὔτε Θυέστης ἐμοέχευσε τὴν τοῦ ᾿Δτρέως οὔτε 
- "" , ἐκεῖνος ἀπέχτεινε τοὺς τοῦ ἀδελφοῦ παῖδας οὐδὲ κα- 

τακόψας εἵστίασε τὸν Θυέστην οὔτε Ὀρέστης αὐτόχειρ 
ἐγένετο τῆς μι ητρός. ἅπαντα ταῦτα εἰ λέγοι τις. χα- 
λεπῶς ἂν φέροιεν ὡς λοιδορούμενοι. τὸ δὲ αὐτὸ 
τοῦτο καὶ Θηβαίους οἶμαι παϑεῖν,. εἴ τιβ τὰ παρ᾽ αὐ- 
τοῖς ἀτυχήματα ψευδὴ ἀποφαίνοι, ὡς οὔτε τὸν πα- 
τέρα Οἰδίπουν ἀποχτείναντα οὔτε τῇ μητρὶ συγγενό- 
μενον οὔτε αὑτὸν τυφλώσαντα οὔτε τοὺς παῖδας 
αὐτοῦ πρὸ τοῦ τείχους ἀποϑανόντας ὑπ᾽ ἀλλήλων, 
οὔϑ᾽ ὡς ἡ Σφοφὶγξ ἀφικομένη κατεσϑίοι τὰ τέχνα αὐὖ- 
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τῶν, ἀλλὰ τοὐναντίον ἥδονται ἀχούοντες καὶ τὴν 
Σφίγγα ἐπιπεμφϑεῖσαν αὐτοῖς διὰ χόλον Ἥρας καὶ 
τὸν Δάϊον ὑπὸ τοῦ υἱέος ἀναιρεϑέντα καὶ τὸν Οἰδί- 
πουν ταῦτα ποιήσαντα καὶ παϑόντα τυφλὸν ἀλᾶ- 
σϑαι. καὶ πρότερον ἄλλου βασιλέως αὐτῶν καὶ τῆς 
πόλεως οἰκιστοῦ. ᾿ἡμφίονος . τοὺς παῖδας. ἀνθρώπων 
ἰκαλλίστους γενομένους. κατατοξευϑῆναι ὑπὸ ᾽4πόλ- 
λῶνος καὶ “Ἡρτέμιδος᾽ καὶ ταῦτα καὶ αὐλούντων καὶ 
ἀδόντων ἀ ἀνέχονται παρ᾽ αὑτοῖς ἐν τῷ ϑεάτρῳ; καὶ 
τιϑέασιν ἀϑλα περὶ τούτων. ὃς ἂν οἰκτρότατα εἴπῃ 
περὶ αὐτῶν ἢ αὐλήσῃ᾽" τὸν δὲ εἰπόντα ὡς οὐ γέγονεν 
οὐδὲν αὐτῶν ἐκβάλλουσι ν. εἰς τοῦτο μανίας οὗ πολ- 
λοὶ ἐληλύϑασι καὶ οὕτω πάνυ ὁ τῦφος αὐτῶν κεκρά- 

» ἃ Γ "" Ἁ ιν »" ἰἄντηχεν. ἐπιϑυμοῦσι γὰρ ὡς πλεῖστον ὑπὲρ αὑτῶν 
ς “͵ ς "» ,᾽ 3 φᾷ , " “. γίγνεσϑαι λόγον" ὁποῖον δέ τινα, οὐδὲν μέλει αὐτοῖς. 

ὅμως δὲ πάσχειν μὲν οὐ ϑέλουσι τὰ δεινὰ διὰ δειλίαν, 
φοβούμενοι τούς τε ϑανάτους καὶ τὰς ἀλγηδόνας" ὡς 
δὲ παϑόντες μνημονεύεσϑαι περὶ πολλοῦ ποιοῦνται. 
ἐγὼ δὲ οὔϑ᾽ ὑμῖν χαριξόμενος οὔϑ᾽ Ὁμήρῳ διαφερό- 
μενος οὐδὲ τῆς δόξης φϑονῶν ἐχείνῳ, πειράσομαι " 
δεικνύειν ὅσα μοι δοκεῖ ψευδῆ εἰρηκέναι περὶ τῶν 
ἐνθάδε πραγμάτων; οὐκ ἀλλοϑέν ποϑεν, ἀλλ᾽ ἐξ αὐ- 
τῆς τῆς ποι ἤσεως ἐλέγχων. τῷ τὲ ἀληϑεῖ βοηϑῶν καὶ 
μάλιστα διὰ τὴν ̓ϑηνᾶν, ὕπως μὴ δοχῇ ἀδίκως δια- 
φϑεῖραι τὴν αὑτῆς πόλιν μηδὲ ἐναντία βούλεσϑαι 
τῷ αὑτῆς πατρί. οὐχ ἧττον δὲ διὰ τὴν Ἥραν καὶ τὴν 
᾿Αφροδίτην. δεινὸν γὰρ τὴν μὲν τῷ “1ὶ συνοῦσαν μὴ 

818 νομέσαι κριτὴν ἱκανὸν τοῦ αὑτῆς εἴδους, εἰ μὴ ἀρέ- 
σαι καὶ τῶν ἐν Ἴδῃ βουκόλων ἕνί, τὴν δὲ ἀρχὴν ὑπὲρ 
κάλλους ἐρίξειν τῇ ̓ ἀφροδίτῃ. πρεσβυτάτην φάσκχου- 
σαν εἶναι τῶν Κρόνου παίδων, ὡς αὐτὸς Ὅμηρος 
ἀπήγγειλε ποιήσας, 
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καί μὲ πρεσβυτάτην τέκετο Κρόνος ἀγκυλομήτης; 

ἔτι δὲ οὕτω χαλεπῶς διατεθῆναι πρὸς τὸν Πάριν, 

αὐτὴν ἐπιτρέψασαν τὴν κρίσιν" καίτοι οὐδὲ τῶν ἀν- 

ϑρώπων ὃς ἂν ἐπιτρέψῃ δίαιταν, ἐχϑρὸν ἡγεῖται τὸν 

5 διαιτητήν, ἐὰν μὴ δικάσῃ καϑ᾽ ἑαυτόν" τὴν δέ γὲ 

᾿ἀφροδίτην οὕτως αἰσχρὰν καὶ ἄδικον καὶ ἀσύμφορον 

δοῦναι δωρεάν, καὶ μηδένα ποιήσασϑαι λόγον μήτε 

τῆς Ἑλένης ἀδελφῆς οὔσης μήτε τοῦ ᾿4λεξάνδρου τοῦ 

προκρίναντος αὐτήν, ἀλλὰ χαρίξζεσϑαι τοιοῦτον γά- 

μον δι᾿ ὃν αὐτός τε ἔμελλεν ἀπόλλυσθαι καὶ οἵ 

γονεῖς αὐτοῦ καὶ ἡ πόλις. ἔτι δὲ οὐκ ἄξιον οἶμαι 

παριδεῖν οὐδὲ τὸ τῆς Ἑλένης, ἣ τοῦ “!ὸς λεγομένη 

ϑυγάτηρ διὰ μὲν τὴν ἄδικον φήμην περιβόητος ἐπ᾽ 

αἰσχύνῃ γέγονε, διὰ δὲ τὴν αὑτῆς ἰσχὺν ϑεὸς ἐνομέ- 

σϑη παρὰ τοῖς Ἕλλησιν. ἀλλ᾽ ὅμως ὑπὲρ τηλικούτων 

ὄντος τοῦ λόγου τινὲς τῶν σοφιστῶν ἀσεβεῖν μὲ φή- 

σουσιν Ὁμήρῳ ἀντιλέγοντα καὶ ἐπιχειρήσουσι δια- 
᾿ ᾿ , , 4 “ 

βάλλειν πρὸς τὰ δύστηνα μειράκια, ὧν ἐμοὶ ἐλάττων τ᾽ Ν 
᾿}, ΓΙ - ᾿ Ἁ 

λόγος ἐστὶν ἡ πιϑήκων., πρῶτον μὲν οὖν φασι τὸν 
ἫΝ Ἁ ΠῚ 3 , » ᾽ ΝμᾺ 

0 Ὅμηρον ὑπὸ πενίας τε καὶ ἀπορίας προσαιτεῖν ἕν τῇ 
Ψ νυ ς -» ᾽ ἤ. Ἵ »" 

Ἑλλάδι" τὸν δὲ τοιοῦτον ἀδύνατον ἡγοῦνται ψευσα- 
, -» ». ἡ ᾽ “Ἶμ“. Ἁ »" 

σϑαι πρὸς χάριν τῶν διδόντων, οὐδ᾽ ἂν τὰ τοιαῦτα 
" » Μ "  κΚὶ, " Ω) . 

λέγειν ὁποῖα ἔμελλεν ἐκείνοις καϑ ἡδονὴν ἔσεσθαι 
ἅ “ΠῚ - Ἁ  ω»" ῇ Ἁ ᾿ ᾽ Ἁ 

τοὺς δὲ νῦν πτωχοὺς οὐδέν φασιν υγιὲς λέγειν, οὐδὲ 
Γ Ψ.ω " , 9 Γ᾿ 1 Ἁ 

γ5 μάρτυρα οὐδεὶς ἂν ἐκείνων οὐδένα ποιήσαιτο ὑπὲρ 
᾽ ἢ 3 ὡϑ ᾿ ᾽ ᾿ τς ᾽ »»» 3 ὡωι 

οὔδενος. οὐδὲ τους ἐπαίνους τοὺς παρ αὐτῶν ἀπο-! 
᾿ ς ᾽ ἕω " ᾿ “ , "" 

δέγονται ὡς ἁληϑεῖς. ἴσασι γαρ οτι παντὰαὰ ϑωπευον- χ 9 ξ 
ῇ ,. νΝ Γ ἡ. 

τες ὑπ᾽ ἀνάγκης λέγουσιν. ἔπειτα δὲ εἰρήκασι τοῦς 
φ -»Ἥ Ἁ Ἀ Ὃ " ’ 

μὲν ὡς πτωχῷ, τοὺς δὲ ὡς μαινομένῳ ἀπάρχεσϑαι, 
» . . , - ᾽ » 

80 καὶ μᾶλλον οἴονται τοὺς τότε καταγνῶναι αὐτοῦ μα- 
" ψ - Ἵ » Ἁ ἰν ἢ 

νίαν τἀληϑῆ λέγοντος ἡ ψευδομένου. οὐ μὴν οσον γὲ 
ἤ «} ᾽ Ἁ ᾽ Ψ 

ἐπὶ τούτοις ψέγω Ὅμηρον" κωλύει γὰρ οὐδὲν ἀνδρα 

ΟΒΑΤΙΟ ΣΙ. 111} 

σοφὸν πτωχεύειν οὐδὲ μαίνεσθαι δοκεῖν᾽ ἀλλ᾽ ὅτι 
κατὰ τὴν ἐκείνων δόξαν. ἣν ἔχουσι περὶ Ὁμήρου καὶ 
περὶ τῶν τοιούτων, εἰκός ἐστι μηδὲν ὑγιὲς εἶναι τῶν 
εἰρημένων ὑπ᾽ αὐτοῦ. οὐ τοίνυν οὐδὲ τόδε νομίζου- 
σιν, οὐκ εἶναι ἐν τῇ Ὁμήρου φύσει τὸ ψεῦδος οὐδὲ 
ἀποδέχεσθαι αὐτὸν τὸ τοιοῦτον᾽ πλεῖστα γοῦν τὸν 

Ὀδυσσέα πεποίηκε ψευδόμενον, ὃν μάλιστα ἐπαινεῖ, 
τὸν δὲ Αὐτόλυκον καὶ ἐπιορκεῖν φησι, καὶ τοῦτ᾽ 
αὐτῷ παρὰ τοῦ Ἑρμοῦ δεδόσϑαι. περὶ δὲ ϑεῶν πάν- 
τες, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ὁμολογοῦσι μηδὲν ἀληϑὲς λέ- 

γειν Ὅμηρον καὶ οἱ πάνυ ἐπαινοῦντες αὐτόν, καὶ 
τοιαύτας ἀπολογίας πειρῶνται πορίξειν. ὅτι οὐ φρο- 
νῶν ταῦτ᾽ ἔλεγεν, ἀλλ᾽ αἰνιττόμενος καὶ μεταφέρων. 
τί οὖν κωλύει καὶ περὶ τῶν ἀνθρώπων αὐτὸν οὕτως 

εἰρηκέναι; ὅστις γὰρ περὶ ϑεῶν οὐ φανερῶς τἀληϑῆ 
3 ,. νι ΝΜ“ χ Ἂ » “- 

3 φησιν, ἀλλὰ τοὐναντίον οὕτως ὥστε τὰ ψευδῆ μᾶλ- 

λον ὑπολαμβάνειν τοὺς ἐντυγχάνοντας. καὶ ταῦτα μη- 

δὲν ὠφελούμενος. πῶς ἂν περί γε ἀνθρώπων ὀκνή- 
σειεν ὁτιοῦν ψεῦδος εἰπεῖν ; καὶ ὅτι μὲν πεποίηκεν 

ἀλγοῦντας τοὺς ϑεοὺς καὶ στένοντας καὶ τιτρωσκομέ- 
νους καὶ ἀποϑνήσκοντας σχεδόν. ἔτι δὲ μοιχείας καὶ 

0 Ν δεσμὰ καὶ διεγγυήσεις ϑεῶν, οὐ λέγω, πρότερον 

εἰρημένα πολλοῖς. οὐδὲ γὰρ βούλομαι κατηγορεῖν 
Ὁμήρου, μόνον δ᾽ ἐπιδεῖξαι τἀληϑὲς ὡς γέγονεν" 
ἐπεί τοι καὶ ἀπολογήσομαι ὑπὲρ αὐτοῦ τὰ ἐμοὶ δὸο- 
κοῦντα. ὅτι δὲ τὸ ψεῦδος οὐκ ὥκνει πάντων μάλιστα 
οὐδὲ αἰσχρὸν ἐνόμιξε, τοῦτο λέγω πότερον δὲ ὀὁρ- 

ϑῶς ἢ μὴ παρίημι νῦν σκοπεῖν. ἀφεὶς οὖν ὅσα δοκεῖ 

δεινὰ πεποιηκέναι περὶ ϑεῶν καὶ οὐ πρέποντα ἐκεί- 

νοις, τοσοῦτόν φημι μόνον, ὅτῳ λόγους οὐκ ὥκνει τῶν 
ϑεῶν ἀπαγγέλλειν, οὖς φησιν αὐτοὺς διαλέγεσϑαι 

πρὸς αὑτούς, καὶ οὐ μόνον γε τοὺς ἐν κοινῷ γενομέ- 

10 

-Ἐπι-- «Ὁ κι 

τὰ “υυσ σσΩΝ 

Ὁ νὴδιςν πέρεν ἀν ασπησον. πω». 

Ὁ Ὸ 

- “π΄ πππρυθ κα 
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ἃ ’ Ἵ Γ᾿ » “»Ἥ 9 »" 

νους καὶ παρατυγχανοντῶν ἁπάντων τῶν ϑεῶν. ἀλλὰ 
ἃ κγ “Ὁ » Ἁ Ἂ , ἡ Ὁ “ἡ ᾿, 

καὶ ους ἰδίᾳ τινὲς διαλέγονται ἀλλήλοις" οἷον ὁ Ζευς 
᾿ "Ὄ»ὌὉΨ» ᾿ ἃ ᾿ 

τεϑυμωμένος τῇ Ηρᾳ διὰ τὴν ἀπάτην καὶ τὴν ἧτταν 
.- »» ᾿ ; Ἢ Ἁ Ἁ 3 ν» ἡ 

τῶν Τρώων, καὶ πρότερον ἤρα πρὸς τὴν “φροδίτην, 
-»»Ἥ ω Ἁ ᾿ - Ἁ παρακαλοῦσα φαρμαξαι τὸν πατέρα καὶ δοῦναι τὸ 

’ , "ὦ ᾿ ᾿ , δ , ᾽ 
φίλτρον αὐτῇ. τὸν κεστὸν ἵμαντα, ὡς εἰκὸς. ἐν ἀπορ- 

Υ » 3 ὦ, - " Ἁ Ἁ - 

ρθήτῳ τοῦτο ἀξιοῦσα. οὐδὲ γὰρ τῶν ἀνθρώπων εἰκὸς 
΄ 

ὼ Ἁ " ᾿ Ἁ “- 3 Ν 

αλλοὸν τινὰ εἰδέναι τὰ τοιαῦτα. ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς 548 
διαφερομένων καὶ λοιδορούντων ἐνίοτε ἀλλήλους. 
καὶ τὸν μὲν Ὀδυσσέα πεποίηκεν ἐπανορϑούμενον τὸ 
τοιοῦτον, μὴ δόξῃ ἀλαξὼν διηγούμενος τοὺς παρὰ τοῖς 
δεοῖς 

σαι 
γομένους ὑπὲρ αὑτοῦ λόγους. ἔφη 1 ἃρ ἀκοῦ- 
Καλυψοῦς, ἐκείνην δὲ παρά του πυϑέ- 

σϑαι᾽ περὶ αὑτοῦ δὲ οὐδὲν τοιοῦτον εἴρηκεν ὅτι 
πύυϑοιτό παρὰ ϑεοῦ τινος. 

ΛΑ) 

78 

ΤΊ 9 

[ ,, ὔ 

οὕτῶ πᾶνυ κατεφρόνει 
»“ ᾽ , 9 ον ν»ν»»" τῶν ἀνθρώπων. καὶ οὐδὲν αὐτῷ ἔμελεν, 

ΝᾺ ᾿Ὶ 

μηδὲν λέγειν ἀληϑές. 
δόξει 

"ν᾿ ") Δ ν "“ ΛΔ) ; 4 Ῥὲ οὐ γὰρ δὴ πείσειν γε ἐνομιξέ 
6 ᾽ ᾿ Ἁ Ἁ “" ᾿" 

τινα ὡς ἐπίσταιτο τους παρα τοῖς ϑεοῖς γενομένοὺς 
Ὃ ἃ 6 - , 

ὑπὲρ αὐτοῦ λόγους. [ἔφη γὰρ ἀκοῦσαι ἅπαντα καὶ 
Ἁ ἃ " 

τοὺς πολλοὺς ἔπεισε.] διηγεῖται δὲ καὶ τὴν συνου- 
ὔ ᾿ - ᾿ ν.. ν ᾽ ᾿νυο. 

σίαν τὴν τοῦ Ζίιος πρὸς τὴν ραν ἐν τῇ Ιδῃ γενομέ- 
ἃ Ά ἤ ει ι ὁ Ἁ - 

νὴν καὶ τους λογοὺυς οὺς εἰπε πρὸ τῆς συνουσίας, 
6 , Ἁ » Ἷ 3 ᾿ ὦ. , 

ὡς αὕτος ἑοραχῶς τὲ καὶ ἀκηκοῶς. καὶ οὐδὲν αὐτὸν 

ἐκώλυσεν. 
κ᾿ “ " ᾿ , .Ὶ 

ὡς ἔοικε, τὸ νέφος, ὁ περιεχάλυψεν ὁ 
΄' ἋἉ » Ἁ Ἂ Υ͂ ν Ζευς τοῦ μὴ φανερὸς γενέσϑαι. τούτοις δὲ ἐπέϑηκε 

Ἁ , μα" ’ν " », Ἁ Ἁ ,᾿ -. χ ἢ τὸν κολοφῶνα [σχεδον]" ἵνα γὰρ μὴ ἀπορῶμεν ὅπως 
’ - “»Ἥ νὴ Ὗ 6 ." .Ὰ συνίει τῶν ϑεῶν. οὐτῶ διαλέγεται ἡμῖν σχεδὸν ὡς 151Ν 

“- “Ἢ - ᾿ [χὴ ᾽ 6 9 “ 

ἔμπειρος τῆς τῶν ϑεῶν γλώττης, καὶ ὅτι οὐχ ἡ αὑτῇ 
ν᾿ ν 6 Π ϑ Ἁ κὰκ ’ 4.» » " 
ἐστι τῇ ἡμετέρᾳ οὐδὲ τὰ αὐτὰ ὀνοματα ἐφ ἑχαστῷ ϑι58 

ΟῪ Ἁ ιν -Ὁ Ν ᾿ Υ - λέγουσιν ἀπερ καὶ ἡμεῖς. ἐνδείκνυται δὲ ταῦτα ἐπὶ 
2 , ;» Ὁ , » ᾿ ,... »υ “ 
οθνεον τινοῦ. 0 φησι τους μὲν ὥξους χαλκίδα καλεῖν, 

γι» ᾿. ᾽ “ ;» ν  "ν» , ν. τοὺς δὲ ἀνθρώπους κύμινδιν, καὶ ἐπὶ τόπου τινὸς 

910 
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"ἢ “» Γ᾿ τι Ἁ ᾿ 9 ἤ ᾿ 

πρὸ τῆς πολεῶς. ὧν τοὺς μὲν ἀνθρώπους Βατίξιαν 
" ' "ἢ “͵,»οὉ Ἵ " ᾿᾿ 

ὀνομάξειν., τοὺς δὲ ϑεοὺς Σῆμα Μυρίνης. περὶ δὲ 
- » ; Γι ΟὝὙ 3 ἢ . ΕῚ Ἁ 

τοῦ ποταμοῦ φρᾶσας ἡμῖν οὁτι οὐ Σκαμανδρος ἀλλὰ 
’ Ἁ "" “" 3 ᾿ ιν ᾿" ς΄ 4 

'Ξάνϑος λέγοιτο παρα τοῖς ϑεοῖς. αὕτος ουτῶς δὴ ἕν 
Ψ" 3 ες "ἡ 3 ἤ Ἁ 3 “-“ Ἁ 

τοῖς ἔπεσιν ὀνομᾶξει. ὡς οὐ μόνον ἐξὸν αὐτῷ τας 
ἣ 

καὶ ποτὲ 
3 , Ἁ Ν , Ἁ Δ » ἢ 3 Ἁ 

μὲν αἰολίζειν, ποτὲ δὲ δωρίζειν. ποτὲ δὲ ἰαζειν, ἀλλα 
, " δι " κι 

καὶ διαστὶ διαλέγεσϑαι. ταῦτα δέ μοι εἴρηται. ὥσπερ 
κΧγ 

δὴ ἔφην. οὐ χατηγορίας ἕνεκεν. ἀλλ᾽ ὅτι ἀνδρειότατος ] φῆ 17 Ἂ 
ἀνϑρώπων ἣν πρὸς τὸ ψεῦδος Ὅμηρος καὶ οὐδὲν 

ἧττον ἐϑάρρει καὶ ἐσεμνύνετο ἐπὶ τῷ ψεύδεσθϑαι ἢ 

“ἢ ἤ ᾿ "- . Ὕ ἤ 

ἄλλας γλώττας μιγνύειν τὰς τῶν Ελλήνων, 

τῷ τἀληϑὴ λέγειν. οὕτω γὰρ σκοποῦσιν οὐδὲν ἔτι 
; “ . 3 Ἁ ω -" Ὺ 3 , »“ 

ἱ ραύνδτοι παράδοξον οὐδὲ αππῦτον τῶν υὰ ἑοῦ 

3 ᾿ Ἁ ἃ 2 Γ ἢ 

δεικνυμένων. ἄλλα μικρὰ καὶ ἀνθρώπινα ψευσματα 
ν » " ᾿ ἤὕ. ᾿ ᾿ , 

πρὸς ϑεῖα καὶ μεγάλα. ἐπιχειρήσας γὰρ τὸν πόλεμον 
Ἁ ἡ -“"»" 3 , “ ,. Ἁ " 

εἰπεῖν τὸν γενόμενον τοῖς “χαιοῖς προς τους Τρῶας. 
3 3 Ἁ Νν. ὦ 3 ν -»" 3 »Ὕ 9 " “᾿ 

οὐκ εὐϑυς ἠρξατὸο ἄπο τῆς ἄρχης. ἀλλ᾽ οϑὲν ἔτυ- 
" Υ ἤ Ἵ 3 

χεν᾽ ὃ ποιοῦσι πάντες οἱ ψευδόμενοι σχεδόν, ἐμ- 
" ᾿ , ᾿ 39 τ ΄ ᾿ 

πλέκοντες καὶ περιπλέκοντες καὶ οὐδὲν βουλομέξνοι 
3 ὠ ᾿ ᾿ , μ᾿»; . »" οὧ ἐν 

λέγειν ἐφεξῆς" ηττον γὰρ καταδηλοί εἰσιν" εἰ δὲ μή. 
-» ᾿ 

τοῦτο δὲ 
" .. ΙΝ, Ἁ ΡΙ 

ἰδεῖν ἔστι καὶ ἐν τοῖς δικαστηρίοις καὶ ἀλλῶς γιγνο- 
᾿' Ἁ ’ , " ΝἊ 

οὐ μετα τέχνης ψεύδονται. οἱ δὲ βουλόμενοι 
Ἁ ἤ -,“ω Π 

τὰ γενόμενα ἐπιδεῖξαι. ὡς 

᾿ 3 » »" Ι ῳ ᾿ 

ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἐξελέγχονται. 

μένον . 
συνέβη ἕκαστον. οὕτως 

ἀπαγγέλλουσι. τὸ πρῶτον πρῶτον καὶ τὸ δεύτερον : 
δεύτερον καὶ τἄλλα ἐφεξῆς ὁμοίως. ἕν μὲν οὖν 
τοῦτο αἴτιον τοῦ μὴ κατὰ φύσιν ἄρξασϑαι τῆς ποιή- 
σεως" ἕτερον δέ, ὅτι τὴν ἀρχὴν αὐτῆς καὶ τὸ τέλος 

δι αμημήνι ἐπεβούλευσεν ἀφανίσαι καὶ ποιῆσαι τὴν 

ὅϑεν οὔτε τὴν ἀρχὴν: 
οὔτε τὸ τέλος ἐτόλμησεν εἰπεῖν ἐκ τοῦ εὐθέος, οὐδὲ 

ὑπέσχετο ὑπὲρ τούτων οὐδὲν ἐρεῖν, ἀλλ᾽ εἴ που καὶ 

ἐναντίαν δόξαν ὑπὲρ αὐτῶν. 
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μέμνηται. παρέργως καὶ βραχέως, καὶ δῆλός ἐστιν 
ἐπιταράττων" οὐ γὰρ ἐθάρρει πρὸς αὐτὰ οὐδὲ ἐδύ- 
νατο ἐρεῖν ἑτοίμως. συμβαίνει δὲ καὶ τοῦτο τοῖς ψευ- 
δομένοις ὡς τὸ πολύ γε, ἄλλα μέν τινα λέγειν τοῦ 
πράγματος καὶ διατρίβειν ἐπ᾽ αὐτοῖς, ὅ,τι δ᾽ ἂν μά- 
λιστα κρύψαι ϑέλωσιν, οὐ προτιϑέμενοι λέγουσιν 
οὐδὲ προσέχοντι τῷ ἀκροατῇ, οὐδ᾽ ἐν τῇ αὑτοῦ χώρᾳ 
τιϑέντες ,. ἀλλ᾽ ὡς ἂν λάϑοιεν μάλιστα, καὶ διὰ τοῦτο 
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, Ἁ " -» ἢ " 

τοὺς μὲν ἐπὶ τοὺς βωμοὺς τῶν ϑεῶν καταφεύγοντας; 
" Ἁ "“Ὕ 

τοὺς δὲ ἀμυνομένους ὑπὲρ τῶν τέκνων καὶ τῶν 
“ »" ἐμ ἭἽ ’ » 3 

γυναικῶν. οὔτε γυναῖκας ἡ παρϑένους ἄλλοσε ἀγο- 

μένας βασιλέίδας ἐπὶ δουλείᾳ τε καὶ αἰσχύνῃ. τὰς μὲν 

ἀνδρῶν, τὰς δὲ πατέρων. τὰς δὲ ἀδελφῶν ἀποσπω- δ 

μένας. τὰς δέ τινας αὐτῶν τῶν ἀγαλμάτων, ὁρῶσας 

μὲν τοὺς φιλτάτους ἄνδρας ἐν φόνῳ κειμένους καὶ μὴ 

δυναμένας ἀσπάσασϑαι μηδὲ καϑελεῖν τοὺς ὀφϑαλ- 

498 μούς, ὁρώσας δὲ τὰ νήπια βρέφη πρὸς τῇ γῇ παιό- 

Φ μονα ὠμῶς. οὔτε ἱερὰ πορϑούμενα ϑεῶν οὔτε χθη- τ 

μάτων πλῆϑος ἁρπαξόμενον οὔτε κατ᾽ ἄκρας ὅλην 
ἐμπιμπραμένην τὴν πόλιν οὔτε μείξονα βοὴν ἡ κτύπον 

χαλκοῦ τε καὶ πυρὸς τῶν μὲν φϑειρομένων., τῶν δὲ 

διπτουμένων" ἃ τὸν Πρίαμον πεποίηκε λέγοντα ἐπ 

ὀλίγον ὡς ἐσόμενα. ἃ τυχὸν αὐτῷ ὡς γιγνόμενα δὲι- 15 

ελϑεῖν. ὕπως ἐβούλετο καὶ μεϑ᾽ ὅσου τἄλλα εἰώϑει 

δείματος. ἐχπλήττων τὲ καὶ αὔξων τὰ μικρότατα. 

εἰ δέ γε ἤϑελεν ἀνδρῶν ἐπισήμων εἰπεῖν ϑανάτους, 

πῶς ἀπέλιπε τὸν τοῦ ᾿Δ4χιλλέως καὶ τὸν τοῦ Μέμνο- 

νος καὶ ᾿άἀντιλόχου καὶ Αἴαντος καὶ αὐτοῦ τοῦ ᾽241ε- Ὁ 

ξάνδρου; πῶς δὲ τὴν ᾿Δμαξόνων στρατείαν καὶ τὴν 

καὶ ὅτι αἰσχυ Ῥνεσϑαι ποιεῖ τὸ ψεῦδος καὶ ἀποκνεῖν 
Ἁ δ ᾿ "ἢ ὋΝ ᾿ - 

προσιέναι πρὸς αὐτό, ἄλλως τε ὅταν ἡ περὶ τῶν με- 

γίστων. ὅϑεν οὐδὲ τῇ φωνῇ μέγα λέγουσιν οἱ ψευ- 

δόμενοι. ὅταν ἐπὶ τοῦτο ἔλϑωσιν᾽ οἵ δέ τινες αὐτῶν 
βατταρίξουσι καὶ ἀσαφῶς λέγουσιν" οἵ δὲ οὐχ ὡς αὐ- 
τοί τι εἰδότες, ἀλλ᾽ ὡς ἑτέρων ἀκούσαντες. ὃς δ᾽ 
ἂν ἀληϑὲς λέγῃ τι: ϑαρρῶν καὶ οὐδὲν ὑποστελλόμε- 
νος λέγει. οὔτε οὖν τὰ περὶ τὴν ἁρπαγὴν τῆς Ἑλένης 
Ὅμηρος εἴρηκεν ἐκ τοῦ εὐθέος οὐδὲ παρρησίαν ἄγων 
ἐπ᾽ αὐτοῖς οὔτε περὶ τῆς ἁλώσεως τῆς πόλεως. καί- 
τοι γάρ, ὡς ἔφην. ἀνδρειότατος ὧν ὑποχατεκλένετο 

"0 καὶ ἡττᾶτο, ὅτι ἤδει τἀναντία λέγων τοῖς οὖσι καὶ τὸ 3: 
κεφάλαιον αὐτὸ τοῦ πράγματος ψευδόμενος. ἢ πόϑεν : ᾿ ἄν εἰλρο 
μᾶλλον ἄρξασϑαι ἔπρεπεν ἢ ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ ἀδικήματος 205 μάχην ἐκείνην τὴν λεγομένην μπορσ 4χιλλεως πῆρα ρκὶς ᾿“μαξόνος γενέσϑαι καλὴν ουτῶ καὶ παράδοξον; 

ὁπότε τὸν ποταμὸν αὐτῷ πεποίηκε μαχόμενον ὑπὲρ 

τοῦ λέγειν τι ϑαυμαστόν, ἔτι δὲ τοῦ Ἡφαίστου καὶ 10 

τοῦ Σκαμάνδρου μάχην καὶ τῶν ἄλλων ϑεῶν πρὸς ἀλ- 

λήλους, τροπάς τε καὶ ἥττας καὶ τραύματα [ἐπιϑυμῶν 

ὅ,τι εἴποι μέγα καὶ ϑαυμαστόν, ὑπὸ ἀπορίας πραγ- 

μάτων τοσούτων ἔτι καὶ τηλικούτων ἀπολειπομένων"): 

καὶ τῆς ὕβρεως τοῦ ̓ Αλεξάνδρου, δι᾿ ἣν συνέστη ὁ 
πόλεμος. ἐπειδὴ συνωργίξοντο ἂν πάντες οὗ τῇ ποι ή- 

35, ὅξι ἐντυγχάνοντες καὶ συνεφιλονείκουν ὑπὲρ τοῦ τέ- 
λους καὶ μηδεὶς ἠλέει τοὺς Τρῶας ἐφ᾽ οἷς ἔπασχον" 
οὕτω γὰρ εὐνούστερον καὶ προϑυμότερον ἕξειν ἔμελλε 
τὸν ἀκροατήν. εἰ δ᾽ αὖ ἐβούλετο τὰ μέγιστα καὶ φο- 
βερώτατα εἰπεῖν καὶ πάϑη παντοδαπὰ καὶ συμφορᾶς, 

80 ἔτι δὲ ὃ πάντων μάλιστα ἕκαστος ἐπόϑει ἀκοῦσαι. τί ΓΤ ΤΩΙΝ οδὲ ἀπολειπομένων δἀδεναίαν: ἔστι δὲ τοιαῦτα τὰ 
μεῖξον ἢ δεινότερον εἶχεν εἰπεῖν τῆς ἁλώσεως; οὔτειοον λεγόμενα ὑπὸ τοὺ Πριάμου" 

ῦν ῥα πατὴρ Κρονίδης ἐπὶ γήρα ος οὐδῷ ᾽ , ὕ 4 ᾿ ᾿ , ᾽ " 

ἀνϑρῶώπους πλείους ἀποϑνήσκοντας οὐὸ οἰκτρότερον αἴσῃ ἐν ἀργαλέῃ φϑίσει κακὰ πόλλ᾽ ἐπιδόντα, 
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ἀνάγκη οὖν ἐκ τούτων ὁμολογεῖν ἢ ἀγνώμονα Ὅμη- 
ρὸν καὶ φαῦλον κριτὴν τῶν πραγμάτων. ὥστε τὰ 
ἐλάττω καὶ ταπεινότερα αἱρεῖσθαι, καταλιπόντα ἄλ- 
λοιρ τὰ μέγιστά τε καὶ σπουδαιότατα. ἢ μὴ δύνασϑαι 
αὐτόν, ὅπερ εἶπον. ἰσχυρίξεσϑαι τὰ ψευδῆ, ἐν δὲ 
τούτοις ἐπιδεικνύναι τὴν ποίησιν ἃ ἐβούλετο κρύψαι 
ὅπως γέγονεν. οὕτω γὰρ καὶ ἐν Ὀδυσσείᾳ τὰ μὲν 

ν ᾿ 3 ( “μι " " ι᾿ Ν Υ͂ - Ι Ι περὶ τὴν Ιϑάκην καὶ τὸν ϑάνατον τῶν μνηστήρων 
᾿Ὶ 7 ᾿ " ᾿ 

αὕτος λέγει. τὰ δὲ μέγιστα τῶν ψευσμάτων οὐχ ὑπέ- 
μεινὲν εἰπεῖν, τὰ περὶ τὴν Σχύλλαν καὶ τὸν Κύ- 59} 
κλῶπα καὶ τὰ φάρμακα τῆς Κίρχης, ἔτι δὲ τὴν εἰς 
ἄδου κατάβασιν τοῦ Ὀδυσσέως. ἀλλὰ τὸν Ὀδυσσέα 
ἐποίησε διηγούμενον τοῖς περὶ τὸν ᾿Δλκίνουν᾽ ἐκεῖ 
δὲ καὶ τὰ περὶ τὸν ἵππον καὶ τὴν ἅλωσιν τῆς Τροίας 
διεξιόντα τὸν “Ζ]ημόδοκον ἐν ὠδῇ δι᾽ ὀλίγων ἐπῶν. 
δοχεῖ δέ μοι μηδὲ προϑέσϑαι ταῦτα τὴν ἀρχήν, ἅτε 
οὐ γενόμενα. προϊούσης δὲ τῆς ποιήσεως. ἐπεὶ ἑώρα 
τοὺς ἀνθρώπους ῥᾳδίως πάντα πειϑομένους. κατα- 
φρονήσας αὐτῶν καὶ ἅμα χαριξόμενος τοῖς Ἕλλησι 
καὶ τοῖς ᾿Δτρείδαις πάντα συγχέαι καὶ μεταστῆσαι 
τὰ πράγματα εἰς τοὐναντίον. λε ἔγει δὲ ἀρχόμενος, 

μῆνι ν ἄειδε, ϑεά ; Πηληιάδεω ᾿Δχιλῆος 
οὐλομένην, ἢ μυρί ἢ ἡχαιοῖς ἄλγε᾽ ΤΠ 
πολλὰς δ᾽ ἰφ ϑίμους ψι χὰς αἴδι προΐαψε 
ἡρώων" αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύπεσσιν 
οὐωνοῖσί τε πᾶσι" δ]ιὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή. 

υἱάς τ᾽ ὀλλυμένους ἑλκυσϑείσας τε ϑυγατρὰς 
Ι0᾿]Ἱ] καὶ ϑαλάμους ἈδΟΟΐι ζΟι γοῦν καὶ νήπια τέχνα 

βα λλόμενα προτὶ γαί " ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι, 
ἕλχομέ νας τὲ νυοὺς ὀλοῆς ὕπο χερσὶν “χαιῶν 
αὐτὸν “ ἂν π πύματόν ἐἰ 8 κύνες πρώτῃσι ᾿δύρῃσιν 
ὠμησταὶ ἐρύουσιν, ἐπεί κὲ τις θξέϊ χαλκῷ 
τυψὰς ἠὲ βαλὼν ῥεϑέων ἐκ ϑυμὸν ἕληται. 
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᾿ »" ἢ) , Γ - “» “ 

ἐνταῦϑα φησι περὶ μόνης ἐρεῖν τῆς τοῦ ᾿4χιλλέως 
ῇ Ἁ , ᾿Ὶ » " 

μήνιδὸς «καὶ τὰς συμφορᾶς καὶ τὸν οὁλεϑρον τῶν 

᾿Αχαιῶν, ὅτι πολλὰ καὶ δεινὰ ἔπαϑον καὶ πολλοὶ 
" ἤ "» “ ᾿ »-»Ὕ 

ἁπώλοντο καὶ ἀταφοι ἔμειναν, ὡς ταῦτα μέγιστα 

τῶν γενομένων καὶ ἄξια τῆς ποιήσεως. καὶ τὴν τοῦ : 

Διὸς βουλὴν ἐν τούτοις φησὶ τελεσϑῆναι, ὥσπερ οὖν 
Ἢ "" . Ἁ ὌΝ ᾿. -» 

καὶ συνέβη τὴν δὲ υστερον μεταβολ ἣν τῶν πραγ- 
-νὟν ΟΡ 

μάτων καὶ τὸν τοῦ ἔχτορος ϑάνατον, ἃ ἔμελλε χα- 

28 ριεῖσϑαι, οὐχ ὑποσχόμενος. οὐδὲ ὅτι ὕστερον ἑάλω τὸ 

Ἴλιον" ἴσως γὰρ οὐκ ἣν πω βεβουλευμένος ἀναστρέ- ἱ( ἱἰσῶς γαᾷ ἣν βεβρουλευμενος ἀναστρ 
ν , ΙΓ" Ἵ ᾿. - "Ὁ 

φειν ἄπαντα. ἔπειτα βουλόμενος ν αἰτίαν εἰπεῖν τῶν 

κακῶν. ἀφεὶς τὸν ᾿Αλέξανδρον καὶ τὴν Ἑλένην. περὶ 
Χρύσου φλυαρεῖ καὶ τῆς ἐκείνου ϑυγατρύς. ἐγὼ οὖν 

ὡς ἐπυϑόμην παρὰ τῶν ἐν Αἰγύπτου, ἱερέων ἑνὸς 
᾿᾽ , , - 3 ἤ ᾿" Ἀ » 

εὖ μάλα λέγοντος ἐν τῇ Ονουφι. αλλα τὲ πολλὰ τῶν 
δγ ἤ - Ὶ Ψ » , ἤ »} 

Ελλήνων καταγελῶντος ὡς οὐδὲν εἰδότων ἀληϑὲς 
»-7- ᾿ ΠῚ Ἁ ἤ 

περὶ τῶν πλείστων. καὶ μάλιστα δὴ τεκμηρίῳ του- 
[ , ξ ᾿ ν τῷ χρωμένου οτι Τροίαν τέ εἰσι πεπεισμένοι ὡς αλοῦ- 

ἡ Ἁ ᾽ Ἅ.4 γ᾽ » 

σαν ὑπὸ ᾿“γαμέμνονος καὶ οτε Ἑλένη συνοικοῦσα 
“ ’ 3 ; 3 ἤ - ἰχ 

Μενελάῳ ἠρασϑη “4λεξανδρου καὶ ταῦτα οὕτως 
"» ᾿ 3 ". 3 ᾿. 

ἄγαν πεπεισμένοι εἰσὶν ὑφ΄ ἕνος ἀνδρὸς ἐξαπατη- 
᾿ὔ ἢ ᾿" ἢ , Γ " ἂ “» Ἀ 

ϑέντες ὥστε καὶ ὁμόσαι ἕκαστος. ἔφη δὲ πᾶσαν τὴν 
, , , ᾽ ,. ᾿ ᾿ 

πρότερον ἱστορίαν γεγράφϑαι παρ΄ αὑτοῖς. την μὲν 
3 " ᾿ » Α 5 2 μ Υ ᾿ δὰ ἐν τοῖς ἱεροῖς. την δ᾽ ἐν στήλαις τισί. τὰ δὲ μνημο- 

ἤ ἤ Γ » ἢ ὕ -»Ὕ “ 

νευεσϑαι μόνον ὑπ᾽ ὀλίγων. τῶν στηλῶν διαφϑαρει- : 
- Ἁ 3 Ὁ “-" . - ἥ 

σῶν, πολλὰ δὲ καὶ ἠιστῶσϑαι τῶν ἐν ταῖς στήλαις 
’ »ν " Ἁ 9 ,ὔ Ἁ 3 ’ .«΄ 

γεγραμμένων διὰ τὴν ἀμαϑίέαν τε καὶ ἀμέλειαν τῶν 
ἐπιγιγνομένων εἷναι δὲ καὶ ταῦτα ἐν τοῖς νεωτάτοις 

τὰ περὶ τὴν Τροίαν" τὸν γὰρ Μενέλαον ἀφικέσϑαι 
παρ᾽ αὐτοὺς καὶ διηγήσασϑαι ἅπαντα ὡς ἐγένετο. 
δεομένου δέ μου διηγήσασϑαι. τὸ μὲν πρῶτον οὐκ 
ἐβούλετο, λέγων ὅτι ἀλαξόνες εἰσὶν οἵ Ἕλληνες καὶ 

ΠΝ 1 Ι᾿ 
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2 Π » ρ Ἁ Γ μω 

ἁμαϑεστατοι οντὲς πολυμαϑεσταάτους ἑαυτοὺυς νομέ- τὴν 
᾽ . Ἷ ἐν Ἁ “- ἢ ’ ' 

ξουσι τούτου δὲ μηδὲν εἶναι νόσημα χαλεπώτερον 
,, δ 

μήτε ἑνὶ μήτε πολλοῖς ἢ ταν τιρ ἀμαϑὴς ὧν σοφώ- 

τοῖτον ἑαυτὸν νομίξῃ. τοὺς γὰρ τοιούτους τῶν ἀν- 
' ᾿ ι ᾿ » 4 ᾿ ᾽ “» 

ϑρωώπων μηδέποτε δύνασϑαι τῆς ἀγνοίας ἀπολυϑῆ- 
[7 . ἢ " . " " ᾿ , -ψ» ς 

ναι. οὕτῶὼ δὲ, ἔφη. γελοίως ἀπὸ τουτῶν διακεισϑξε 
6 "" νὴ ἅ »" 6 ΓΙ Ἁ 

ὑμεῖς ὥστε ποιητὴν ἕτερον Ὁμήρῳ πεισϑέντα καὶ 
, Ἁ , ᾿ γ Ὁ ᾿ 

ταῦτα πᾶντα ποιήσαντα περὶ Ἑλένης. Στησίχορον, 
" . ΓΙ ῶ " , Ὶ Ἁ “" γχν ᾿ς ζ 

ὡς οἶμαι, τυφλωϑηναέ φατε ὑπὸ τῆς ἕλενης, ὡς ψευ- 
ω ' Γ᾿ ἃ ᾿ " ν᾿ " 4" 

σάμενον, αὐϑις δὲ ἀναβλέψαι τἀναντία ποιήσαντα. 
. -»" ᾿ 3 Ἁ ᾿ 3 » “ἷ΄' 

καὶ ταῦτα λέγοντες οὐδὲν ἧττον ἀληϑὴ φασιν εἶναι 
Ἁ " ,) ᾿ ἅ ᾿ ᾿ Ἥ 

τὴν Ομήρου ποίησιν. καὶ τὸν μὲν Στησέχορον ἐν τῇ 
μὴ ᾿ Ἷ 5 ων “.»" 

ὑστερον δῇ λέγειν ὁτι τὸ παράπαν οὐδὲ πλευσειεν 

ἡ Ἑλένη οὐδαμόσε" 

 Βλένηι 

ἄλλοι δέτινες ὡς ἂρ ρπασϑείη μὲν 
6 . -.« 3 ᾿" 

ὑπὸ τοῦ “λεξάνδρου, δεῦρο δὲ παρ᾽ ἡμᾶς εἰς 

Αἴγυπτον ἀφίκοιτο. καὶ τοῦ πράγματος οὕτως ἀμ- 

φισβητουμένου καὶ πολλὴν ἄγνοιαν ἔχοντος, οὐδὲ 

οὕτως ὑποπτεῦσαι δύνανται τὴν ἀπάτην. τούτου δὲ 
αἴτιον ἔφη εἷναι ὅτι φιλήκοοί εἰσιν οἵ Ἕλληνες" ἃ 
δ᾽ ἂν ἀκούσωσιν ἡδέως τινὸς λέγοντος, ταῦτα καὶ 

ἀληϑὴ νομίξουσι, καὶ τοῖς μὲν ποιηταῖς ἐπιτρέπουσιν 
ῦ.τι ἂν ϑέλωσι ψεύδεσϑαι καί φασιν ἐξεῖναι αὐτοῖς, 
ὅμως δὲ πιστεύουσιν οἷς ἂν ἐκεῖνοι λέγωσι , καὶ μάρ- 
τυρας αὐτοὺς ἐπάγονται ἐνίοτε περὶ ὧν ἀμφισβητοῦ- 

5 σε" παρὰ δὲ Αἰγυπτίοις μὴ ἐξεῖναι μηδὲν ἐμμέτρως 
λέγεσϑαι μηδὲ εἶναι ποίησιν τὸ παράπαν" ἐπίστα- 
σϑαι γὰρ ὅτι φάρμακον τοῦτο ἡδονῆς ἐστι πρὸς τὴν 

ὥσπερ οὖν οἱ διψῶντες οὐδὲν δέονται οἴνου, 

ἀλλ᾽ ἀπόχρη αὐτοῖς ὕδατος πιεῖν, 

ἀκοήν. 

οὕτως οἷ τἀληϑὴ 
εἰδέναι ϑέλοντες οὐδὲν δέονται μέτρων, ἀλλ᾽ ἐξαρκεῖ 

ἡ δὲ ποίησις ἀναπείϑει τὰ 
ψευδῆ «ἀκούειν ὥσπερ ὁ οἷνος πίνειν μάτην. 

᾿ “ " - 3 Ψ 

αὐτοῖς ἁπλῶς ἀκούσαι. 
6 , ἢ 

ως οὐὔν 
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ἤκουσα παρ᾽ ἐκείνου, πειράσομαι εἰπεῖν. προστιϑεὶς 

ἐξ ὧν ἐδόκει μοι ἀληϑὴ τὰ λεγόμενα. ἔφη γὰρ ἐν 
Σπάρτῃ γενέσϑαι Τυνδάρεων σοφὸν ἄνδρα καὶ βα- 

σιλέα μέγιστον. τούτου δὲ καὶ “ήδας δύο ϑυγατέρας 
᾿ "» " δ ς ω 3 , , 

Μμ κατὰ ταῦτο ὡσπερ ἡμεῖς ὀνομαξομεν. Κλυταιμνη- 
στραν καὶ Ἑλένην, καὶ δύο ἄρρενας παῖδας διδύμους 

χαλοὺς καὶ μεγάλους καὶ πολὺ τῶν Ἑλλήνων ἀρίστους. 

εἶναι δὲ τὴν Ἑλένην ἐπὶ κάλλει περιβόητον καὶ πολ- 
λοὺς μνηστῆρας αὐτῆς ἔτι μικρᾶς παιδὸς οὔσης γε- 

νέσϑαι καὶ ἁρπαγὴν ὑπὸ Θησέως βασιλέως ὄντος 
᾿᾿ϑηνῶν. τοὺς οὖν ἀδελφοὺς τῆς Ἑλένης εὐϑέως 

ἐλϑεῖν εἰς τὴν τοῦ Θησέως χώραν καὶ πορϑῆσαι τὴν 

πόλιν καὶ κομίσασϑαι τὴν ἀδελφήν. τὰς μὲν οὖν ἄλ- 

λας γυναῖκας ἀφιέναι, λαβόντας" τὴν δὲ τοῦ Θησέως 

558 μητέρα αἰχμάλωτον. ἄγειν, τιμωρουμένους αὐτήν" 

εἶναι γὰρ αὐτοὺς ἀξιομάχους πρὸς ἅπασαν τὴν Ἑλ- 

λάδα. καὶ καταστρέψασϑαι ῥαδίως ἂν. εἰ ἐβούλοντο. 

εἶπον οὖν ὅτι καὶ παρ᾽ ἡμῖν ταῦτα λέγεται, καὶ προσέτι 

ὡς αὐτὸς ἑορακὼς εἴην ἐν Ὀλυμπίᾳ ἐν τῷ ὀπισϑοδό- 
- ᾿ ωὉΡἊὉἉΆ ἰν ἤ » ς »-»" ᾽ ᾿ 

μῷ τοῦ νεῶ τῆς ρας ὑυπομνημὰ τῆς ἀρπαγὴς ἕκείνης : 
" "»" " " » γ ᾿ υ 'ν ’ 

ἐν τῇ ξυλίνῃ κιβωτῷ τῇ ἀνατεϑείσῃ ὑπὸ Κυψέλου, 
᾽ ᾽" ἅ γν “΄ἧ 

τοὺς Ζιοσκόρους ἔχοντας τὴν Βλένην ἐπιβεβηκυῖαν 
ν μὰς δ να " ἣ - , ΟἿ ᾿ 

τῇ κεφαλῇ τῆς 4ἴϑρας καὶ τῆς κόμης ξλκουσαν. καὶ 
’ 3 , ἤ Ἁ 

ἐπίγραμμα ἐπιγεγραμμένον ἀρχαίοις γράμμασι. Μετα 
ἢ - " ἤ ᾿ Ἂ " ᾿ . 

δὲ ταῦτα. ἔφη. φοβούμενος τοὺς Τυνδαρίδας ὁ 4γα- 
ν᾿ ᾿ Ἁ [ν "1 δ »ν»ν » 

μέμνων᾽" ἠπίστατο γὰρ ὁτι ξένος ὧν καὶ ἔπηλυς ἄρχοι 
- ᾿ “" " » ᾿, “4 

τῶν ᾿“ργείων᾽ ἐβούλετο προσλαβεῖν αὑτους κηδεύσας, 
ἢ ν Ὁ " γ “ ν Ὁ “ἡ Ψ“ 

καὶ διὰ τοῦτο ἐγημὲ Κλυταιμνηστραν᾽ την δὲ Ελενην 

ἐμνήστευε μὲν τῷ ἀδελφῷ, οὐδεὶς δὲ ἔφασκε τῶν Ἑλ- 

λήνων ἐπιτρέψειν. καὶ προσήκειν ἕκαστος αὑτῷ τοῦ 
ν τ 

γένους μᾶλλον ἢ Μενελάῳ, Πελοπέδῃ ὄντι. ἧκον δὲ 
"ὦ -» Ὑ ἢ Ἁ 

χαὶ ἔξωϑεν πολλοὶ μνηστῆρες διά τε τὴν δόξαν τὴν 

ΣᾺ" 

90 
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περὶ τοῦ κάλλους καὶ τὴν δύναμιν τῶν ἀδελφῶν καὶ 
τοῦ πατρός. ἐδόκει οὖν μοι καὶ τοῦτο ἀληϑὲς λέγειν, 
ὅπου τὴν Κλεισϑένους ϑυγατέρα τοῦ Σικυωνίων τυ- 

ράννου καὶ τῶν ἀπὸ Ἰταλίας τινὰς μνηστεῦσαί φασιν᾿ 

ἔτι δὲ Ἱπποδάμειαν τὴν Οἰνομάου Πέλοψ ἔγημεν ἐκ 
τῆς “σίας ἀφικόμενος, Θησεὺς δὲ ἀπὸ τοῦ Θερμώ- 

δοντος ποταμοῦ μίαν τῶν ᾿Δ“μαξόνων᾽ ὡς δὲ ἐκεῖνος 

ἔφη. καὶ τὴν Ἰὼ ἀφικέσϑαι ἐκδοϑεῖσαν εἰς Αἴγυπτον. 

ἀλλὰ μὴ βοῦν γενομένην οὕτως οἰστρήσασαν ἐλ- 

ϑεῖν. οὕτω δὲ ἔϑους ὄντος ἐχδιδόναι καὶ λαμβάνειν 

γυναῖκας παρ᾽ ἀλλήλων καὶ τοὺς πλεῖστον ἀπέχοντας 

τοῖς ἐνδοξοτάτοις. καὶ τὸν ᾿4λέξανδρον ἀφικέσϑαι 

κατὰ μνηστείαν ἔφη. πιστεύοντα τῇ δυνάμει τοῦ πα- 

τρός. σχεδόν τι βασιλεύοντος τῆς “σίας ἁπάσης, καὶ 

οὐδὲ πολὺ τῆς Τροίας ἀπεχούσης. ἄλλως τε καὶ τῶν 
Πελοπιδῶν ἤδη δυναστευόντων ἐν τῇ Ἑλλάδι καὶ 

πολλῆς ἐπιμιξίας γενομένης. ἐλθόντα δὲ μετὰ πολ- 
λοῦ πλούτου καὶ παρασκευῆς ὡς ἐπὶ μνηστείαν. καὶ 

διαφέροντα κάλλει. εἰς λόγους αὐτὸν καταστῆναι 
Τυνδαρεῴ τε καὶ τοῖς ἀδελφοῖς τῆς Ἑλένης, λέγοντα 
περὶ τῆς ἀρχῆς τῆς Πριάμου καὶ τῶν χρημάτων τοῦ 

πλήϑους καὶ τῆς ἄλλης δυνάμεως. καὶ ὅτι αὑτοῦ 
γίγνοιτο ἡ βασιλεία" τὸν δὲ Μενέλαον ἰδιώτην ἔφη 
εἷναι" τοῖς γὰρ ᾿“γαμέμνονος παισίν, ἀλλ᾽ οὐχ 

ἐκείνῳ τὴν ἀρχὴν προσήκειν" καὶ ὡς ϑεοφιλὴς εἴη 
᾿ » ν» ᾿ ᾿ -“Ἄ ρ ᾿ Ἁ ᾽ ἤ καὶ ὡς ἡ “Τφροδίτη αὐτῷ υὑποσχοιτὸ τὸν ἄριστον γα- 

»" ᾿ » ὅ ᾽ " ᾿. ι ᾿. 

μον τῶν ἐν ἀνϑρῶποις᾽ αὕτος οὔν προχρῖναι τὴν 
2, .»" , 5 , ψω" ᾽ »" Ν ᾿ ἡννι ᾽ ,» ἐκείνου ϑυγατέρα. ἔξον αὐτῷ λαβεῖν ἐκ τῆς «Ασίας 
τινα. εἶ βουλοιτο. εἴτε τοῦ Αἰγυπτίων βασιλέως εἴτε 

»ν » ".»ν" -» Ἁ ᾿. » " ᾿ “᾿ 

τοῦ ἰνδῶν. τῶν μὲν γὰρ αλλῶν ἁπάντων ἔλεγεν 
ννν Ν " ωὠω΄᾿ ᾽ Ν “"ν ὔ ’ 

αὑτὸς ἄρχειν ἀρξάμενος ἄπὸ Τροίας μέχρι “ἰϑιοπέας" 
., “"Ὁ , ᾿ Ω. Ν. , " 6 Φφττς Υ͂ καὶ γὰρ “ἰϑιόπων βασιλεύειν τὸν αὐτοῦ ἀνεψιὸν Μέ- 
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ὉΓὈΝ -Ὁ ἤ ν "»" 

ὠνονα. ἐκ Τιϑωνοῦ ὃντὰ τοῦ Πριάμου αδελφοῦ. καὶ 
"ἤ Ἁ “ ἤῇ) .ν »» “» 

ἄλλα πολλὰ ἔλεγεν ἐπαγωγά. καὶ δῶρα ἐδέδου τῇ τε 
, Ἁ “Ὡ »ἤ - ἤ Ω ᾽ Ἁ 

“ηδὰα καὶ τοῖς ἀλλοις τοῖς προσήκουσιν, οσα οὐδὲ 
“ Ωγ ἡ ν. ἡ 9.“ ᾿ 

σύμπαντες οὗ Ελληνες ἐδύναντο. ἔφη δὲ καὶ συγ- 
᾿ ᾿ » ὃγ ᾽ ᾿Ἶ 3 “ " ν᾿ ᾿. Ἁ Ἁ 

γξενης εἴναι τῆς ἔλενης καὶ αὐτος᾽ ἀπὸ γαρ Ζιος! 
- ἃ ͵ " ὔ δ 3 ; Ἁ 

εἶναι τὸν Πρίαμον" πυνϑανεσϑαι δὲ κἀκείνους καὶ 
Ὶ ψ .» 4 ᾿) ᾿ - Ἁ " - ν᾿» 

Ὡτητὴν ἀδελφὴν αὐτῶν Ζίιος ὁντας. τῷ δὲ “γαμέμνονι 
᾿ - Ι , ν , ᾽ ᾿ ».»» ᾿ 

καὶ τῷ Μενελάῳ μὴ προσήκειν ὀνειδίζειν αὑτῷ τὴν 
ΠΤ, " Ἢ Ὰ 3 ᾿ ΑἸ ἡ 3 Ἁ ἤ 

πατρίδα" καὶ γὰρ αὕτους εἶναι Φρυγας ἀπο Σιπυλου. 
γ. ν "-“ »"ὅὝ»} γηνι ἤ ἡημι 2 “ 

πολυ δὴ κρεῖττον τοῖς βασιλεῦσι κηδευειν τῆς “σίας 
Ἃ "" »Ἢ ἢ Ἁ 

ἢ τοῖς ἐκεῖϑεν μετανάσταις. καὶ γὰρ “αομέδοντα 
᾿ “» Ν »"ν Ἁ β "» 6 ἤ " 

Τελαμῶνι δοῦναι τὴν ἑαυτοῦ ϑυγατέρα Ησιόνην᾽ ἐλ- 
"ὰμ ᾿ ν Ἀ » ν ὃ 

ϑεῖν γὰρ αὐτὸν εἰς Τροίαν μνηστῆρα μετὰ Ἡρακλέ- 
» ΝᾺ Ἀ , νΥ ᾿ Ἷ ΒΩ Ἁ ξ ’ 

ους. ἀγειν δὲ καὶ τὸν Ἡρακλέα φίλον ονταὰ καὶ ξένον 
’ ἃ ᾿ -» ᾿ ἤ ᾽ 

“αομέδοντι. πρὸς οὖν ταῦτα ὁ Τυνδαρεῶς ἐβου- 
’ Ἀ "» ,ὕ Ἁ , ͵ 3 “μ » 

ΜΝ λέεύετο μετὰ τῶν παίδων. καὶ ἐδόκει αὑτοῖς σκοποῦ- 
᾽ ω ἷ: . Ὶ “ » 3 ,ὕ 

σιν οὐ χεῖρον εἶναι προσλαβεῖν τοὺς ἐκ τῆς “σίας 
Ἷ, Ἁ ᾿, “ “" 

βασιλέας. τὴν μὲν γὰρ Πελοπιδῶν οἰκίαν ἔχειν Κλυ- 
ἣ - ᾿] Ἢ " 

ταιμνήστραν συνοικοῦσαν ᾿Ζγαμέμνονι" λοιπὸν δέ, 
᾿ Ἷ Ἂν, ἤ »“Ψ -Ὁ ᾽ 

εἰ Πριάμῳ κηδεύσειαν, καὶ τῶν ἐκεῖ πραγμάτων : 
- ᾿ 3 Ν - 2 Ἁ 

κρατεῖν καὶ μηδένα αὑτοὺς κωλύειν τῆς ᾿“σίας καὶ 
"» .»" ’ μ᾿ 6 4...» ἃ -» 3 ’ 

τῆς Εὐρώπης ἄρχειν ἁπάσης. πρὸς δὲ ταῦτα ἡγωνί- 
, Υ " ΔΆ - “, 

ξετο μὲν ὁ “γαμέμνων. ἡττᾶτο δὲ τοῖς δικαίοις. ἔφη 
ἡ " καὶ ᾿ν ᾿ ᾽ »Ο ἤ . Ἁ 

γὰρ ὁ Τυνδάρεως ἵκανον εἶναι αὐτῷ κηδευσαντι" καὶ 
Ο Ὁ 2ἷρ Ο 2.ολ Ἷ Ἁ 3 Ἁ »" »ν 

αμα ἐδίδασκεν οτι οὐδὲ συμφέρει τὸν ἀδελφον αὕτου 
, » - . Ὁ - , 

τυγχάνειν τῶν ἴσων" οὑτῶ γὰρ μᾶλλον ἐπιβουλευ- 
' ᾿ 3 - » 

σειν᾽ οὐδὲ γὰρ ᾿Ατρεῖ Θυέστην εὔνουν γενέσϑαι. 
 » , δ 3 ῳ "ξ ο᾽οΡ.ν 

μάλιστα δ᾽ ἔπειϑε λέγων οτι οὐκ ἀνέξονται οἱ ἂλ- 
» » . 3 “ » 

λον μνηστῆρες τῶν Ελληνων ἀποτυχόντες. οὔτε 
ΓΝ " » » 5" ἤ 9 Ν " 

Διομήδης οὔτε “ντίλοχος οὔτε ““χιλλεὺυς, ἀλλὰ πο- 
Ἵ ἰχὴ Υ Ἁ Υ 

λεμήσουσι" καὶ οτι κινδυνεύσει τοὺς δυνατωτατους 
- “" Ὺ ἤ ᾽ "» ϑ' 5 

ποιῆσαι τῶν Ελληνῶν πολεμίους. κρεῖττον οὖν εἰναι 
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Ϊ᾽ “-“»“"Ξ Ἀ 6 Ἁ »Ἥ . Ὁ Ἁ 

εἰδῇς τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἡλιϑιότητος καὶ ὡς τὰ 
“" » ἡ . ’ ᾿; " 2 ’ 

ψευδὴ ἀλλήλοις μαχεται" λέγουσι γὰρ ὡς πρὸ ὁλί- 
2 - ἡ -" , ἤ Ἁ ’ , 

γῶν ἐτῶν Ἡρακλῆς ἐπεπορϑῆήκει τὴν πολιν διὰ μι- 
Ἁ 3 ᾿ κά ᾿ 

χρὰν πρόφασιν, ὀργισϑεὶς ὑπὲρ ἵππων, ὅτι ὑποσχό- 
3 - »νὄ ἡ 6 

μενος αὐτῷ δώσειν ὁ “αομέδων ψεύσαιτο. καὶ ἐγὼ 5 

ἀνεμνήσϑην τῶν ἐπὼν,, ἐν οἷς ταῦτά φησιν" 
Ὁ Ὕ  ᾿ . ΝῊ 2 ἡ ᾿ 

ὃς ποτε δεῦρ᾽ ἐλϑὼν ἕνεχ ἵππων “αομέδοντος 
Ἁ " 3 

Σξξ οἴης σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν 
3 ᾿ ἤ " ἢ “ 

Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν. χήρωσε δ᾽ ἁγυιας. 
.» : " 3 “ 

Οὔκουν. εἶπεν, οὐδὲ τοῦτο ἀληϑὲς λέγουσι. πῶς τ 
᾽ ; Ὁ δ » 

γὰρ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ οὕτω πόλις ἁλοῦσα καὶ ἐρημῶω- 
“" " , “᾿ Ι ὔ 

ϑεῖσα τοσαύτην ἐπίδοσιν ἔσχεν ὡς μεγίστην γενέ- 
" Ἁ Ἁ 3 ’ " Ἱ “ - 

σϑαι τῶν κατὰ τὴν ᾿Δσίαν; πῶς δὲ ὁ μὲν Ἡρακλῆς 
- » ᾿ ω ᾿ Ὰ ᾿ “«Ψ 5 5 

λιποῦσαν τὸν ἄνδρα καὶ τὴν πατρίδα καὶ πάντας τοὺς σὺν ἕξ ναυσὶν εἷλεν ἐκ πολλοῦ ἀπόρϑητον οὔσαν. οἱ 
Τ ς 9 Ἁ " ᾿ , ’ 

ὃὲ ᾿“χαιοὶ μετὰ νεῶν χιλίων καὶ διακοσίων ἐλθόντες ι5 
᾽ , "" Ἢ -» ν - 

τνούκχ ἐδύναντο ἑλεῖν; ἡ πῶς τὸν Πρίαμον εἴασε βασι- 
ἢ ες - ᾽ ’ ᾽ “..ιΨ κ ς 

φυη λεύειν ὁ Ἡρακλῆς, ἀποκτείνας αὐτοῦ τὸν πατέρα, ὡς 
, 9 ᾿ 3 ᾽ 3 »  » ’ 

πάντων ἐχϑρότατον, ἀλλ᾽ οὐκ ἄλλον τινὰ ἀπέδειξεν 
» ΜΝ Μν»». " Ὁ -"“2 

ἄρχοντα τῆς χῶρας; εἰ δ᾽ ἣν ουτῶς ὡς φασι. πῶς 
3 Ὅ -“"ῃ ἡ ’ὔ Ἁ μι; 

οὐκ ἔφριττον οἵ Τρῶες καὶ ὁ Πρίαμος τὴν προς 530 
. “ “, "ὦ ἢ Ο Ἢ , ᾽ 

τοὺς Ελληνας ἔχϑραν, εἰδότες οτι καὶ πρότερον οὐ- 
Ἵ »Ὕ 3 ἥ 3 “ 

δὲν τηλικοῦτον ἐξαμαρτόντες ἀπώλοντο καὶ ἀνάστατοι 
, Ο’ 

ἐγένοντο, καὶ πολλοὶ μνημονεύοντες τὴν ἁλῶσιν ἢ μη- 
Υ̓ “" ᾿ -" Ἁ , 

δὲν τούτων ἐννοῆσαι μηδὲ κωλῦσαι τὸν 4λέξανδρον 
ν » ᾿ " ᾿ " ᾿ 

μηδένα αὐτῶν; τίνα δὲ τρόπον ἀφικόμενος εἰς τὴν 325 
᾽ γ ΄ ᾿ , .,Ἄ᾿᾿΄΄»ν᾽ {γ᾽ » »Ν γ᾽ - 

οὔ γάρ τοι χραίσμῃ κίϑαρις τά τε δῶρ᾽ ᾿ἀφροδίτης Ελλάδα συνὴν τῇ Ἑλένῃ καὶ διελέγετο καὶ τελευτῶν 
[χ᾿ Γ Γ, ζῚ ΨῪ , Ἵ Υ 

ἢ τὲ κόμη τό τε εἶδος, ὅτ᾽ ἐν κονίῃσι μιγείης" ἀνέπεισεν αὐτήν, μήτε γονέων μήτε πατρίδος μὴτε 
γ. 3 -» , " πι Ἴ " ᾿ Ἃ . ἥ » ᾿ «Ὁ ᾿ 

ἐξ ἀρχῆς ὃΣ πράττοντι συγχώρησαι ταυτα; ὃ τε Ἔλε- 3298 ἀνδρος ἢ ὥυγατρος μητὲ τῆς παρᾶ τοῖς ἔλλησι φημὴς 

- ᾽ , , ΝΞ " ᾿ ᾽ ἃ ᾿ ᾿ 2 Χ ᾿ 

νος πῶς οὐ προέλεγε μάντις ὦν, ἢ τε Κασσάνδρα φροντίσασαν., ἀλλὰ μηδὲ τοὺς ἀδελφοῦυς φοβηϑεῖσαν 
, [2] ῇ ," 1 μ᾿ 

περιόντας, οἱ πρότερον αὐτὴν ἀφείλοντο Θησέως 30 
ὃ "" ᾽ " - ᾿ ᾿ 

θη χαὶ οὐ περιεῖδον ἀφαιρεϑεῖσαν; τοῦτο μὲν γὰρ 
“ »"Ο Ὅ Υ͂ 

παρόντα τὸν Μενέλαον πῶς ταῦτα ἔλαϑε γιγνομενα:; 

μὴ καταλιπεῖν ἀρχὴν πολέμου καὶ στάσεως ἐν τοῖς 325: 
Ἕλλησι. τὸν δὲ ἄχϑεσθϑαι μέν, οὐκ ἔχειν δὲ ὕπως 
κωλύσῃ τὸν Τυνδάρεων κύριον γὰρ εἶναι τῆς αὑτοῦ 
ϑυγατρός., καὶ ἅμα φοβεῖσϑαι τοὺς παῖδας αὐτοῦ. 

5 καὶ οὕτω δὴ λαβεῖν ᾿4λέξανδρον τὴν Ἑλένην ἐκ τοῦ 
δικαίου. πείσαντα τοὺς γονεῖς αὐτῆς καὶ τοὺς ἀδελ- 

φούς, καὶ ἀφικέσϑαι ἄγοντα μετὰ πολλοῦ ξήλου καὶ 

χαρᾶς" καὶ τὸν τε Πρίαμον καὶ τὸν Ἕκτορα καὶ τοὺς 

ἄλλους ἅπαντας ἥἤδεσϑαι τῷ γάμῳ. καὶ τὴν Ἑλένην 
ιο ὑποδέχεσϑαι μετὰ ϑυσιῶν καὶ εὐχῶν. Σκόπει δέ, 

ἔφη, τὴν εὐήϑειαν τοῦ ἐναντίου λόγου. εἴ σοι δοκεῖ 
δυνατὸν εἶναι πρῶτον μὲν ἐρασϑῆναί τινα γυναι- 

κός, ἣν οὐπώποτε εἶδεν" ἔπειτα καὶ ἐλπίσαι κατα- 

.““( ο΄ “ Ν γι , ᾿ ἤῇ) “» 10 ἀναγκαίους. ἔτι δὲ οἶμαι ϑυγατρίου γεγονυῖαν μη- 
᾽ » 3 3 , ’ 

τέρα. συνακολουϑῆσαι ἀνδρὶ ἀλλοφύλῳ. διὰ ταύτην 
᾿ νὸν 3 , , ν ᾿ Ι ν 3} ’ γὰρ τὴν ἀλογίαν συνέπλασαν τον περὶ τῆς “φροδίτης 
" ἅ Ις 3 " 

ὖϑον πολὺ τούτων ἀποπληκτότερον. εἰ δὲ ὁ ᾽4λέ- 

ξανδρος ἐνεϑυμήϑ ὃς ὃ 0 ἐπέ ; ξανόῦρος ϑυμηθὴ. πὼς ὁ τὲ πατὴρ ἑπετρεψεν οὐκ 
ν , ᾽ 3 Ἁ " οι ; “- - ν 

0 ὧν ἄνοητος. ἄλλα καὶ σφόδρα δοκῶν νοῦν ἔχειν, ἥ τε 
) » ᾿ ν ᾿ Δ γ ἴω 

μήτηρ; πῶς γὰρ εἶκος τὸν ᾿Εκτορα ὕστερον μὲν ὀνει- Ί00Ν 
νΔΨὼ. " ἣ Υ "» Ν ᾽ "μη “νη ἡνι 

δίξζειν καὶ λοιδορεῖσϑαι αὐτῷ περὶ τῆς ἁρπαγῆς. ὥς 
κι} ᾿, Ν 

φησιν Ὁμηρος᾽ λέγει γὰρ ουτῶς᾿" 
" ἤ , Ἵ ᾿ » "" , 3 

“ύσπαρι; εἶδος ἄριστε, γυναιμανές, ἡπεροπευτᾶ, 
» ᾿ ' » “᾿ ϑ»ν : » , 3 

αἴϑ᾽ ὀφελὲς ἁγονὸς τ΄ ἔμεναι ἄγαμός τ᾽ ἀπολέσϑαι. 

- ᾿ ω. ᾿ ' Ν »Ὰ Γ 6 ͵ - 80 ϑεοφορουμένη., πρὸς δὲ τούτοις ὁ ᾿ἡντήνωρ δοκῶν 
“ 3 , ΓΝ , 

φρονεῖν, ἀλλ᾽ ὕστερον ἡγανάκτουν καὶ ἐπέπληττον 
,᾿ Γ, γων ᾽ ) »» ᾿ , 

ἐπὶ πεπραγμένοις, ἐξὸν ἀφ᾽ ἑστίας κωλύειν; ἵνα δὲ 



184 ΠΙΟΝΙῚΒ ΤΕΟΙΑΝΑᾺΑ 

τοῦτο ὃὲ ἀπόντος ἀνδρὸς γυναῖκα εἰς ὁμιλίαν ἀφι- 
κνεῖσϑαι ξένῳ ἀνδρὶ πῶς εἰκός ; τοῦτο δὲ μηδὲ τῶν 
ἄλλων μηδένα αἰσϑέσϑαι τὴν ἐπιβουλὴν ἡ ῆ αἰσϑομέ- 
νους κρύψαι; προσέτι δὲ τὴν Αἴϑραν τὴν τοῦ Θη- 
σέως μ ἡτέρα συναπᾶραι αὐτῇ αἰχμάλ ὦτον οὖσαν; οὐ 
γὰρ ἱχανὸν ἣν Πιτϑέως ϑυγατέρα οὖσαν ἐν 
δουλεύειν. ἀλλ᾽ 

Σπάρτῃ 
ἡρεῖτο ἀκολουϑεῖν εἰς Τροίαν; ὃ 

ΠΝ ̓ Αλέξανδρος ἀδεῶς καὶ μετὰ τοσαύτης ἐξουσίας 
ἔπραττε τὸ πρᾶγμα. ὥστε οὐχ ἦν ἱκανὸν αὐτῷ τὴν 
γυναῖκα ἀπαγαγεῖν, ἀλλὰ καὶ τὰ χρήματα προσεπέ- 
ϑετο" καὶ μηδὲ ἐπαναχϑῆναι μηδένα αὐτῷ. μήτε τῶν 
τοῦ Μενελάου μήτε τῶν τοῦ Τυνδάρεω μήτε τοὺς 
ἀδελφοὺς τῆς Ἑλέν ς . καὶ ταῦτα νεῶν οὐσῶν ἐν τῇ 
“ακωνικῇ, ἔτι δὲ πρότερον πεξῇ ἀπὸ Σπάρτης ἐπὶ 

5" ϑάλατταν κατιόντων, παραχρῆμα, ὡς εἰχός, περι- 
βοήτου γενομένης τῆς ἁρπαγῆς: καὶ οὕτω μὲν οὐ 
δυ: νατὸν ἐλϑεῖν Ἑλένην μετὰ “4λεξάνδρου" γάμῳ δὲ 
παρ᾽ ἑκόντων δοϑεῖσαν τῶν οἰκείων. οὕτω γὰρ εὖ- 
λογον ἣν τήν τε Αἴϑραν ἀφικέσϑαι μετ᾽ αὐτῆς καὶ 
τὰ χρήματα κομισϑὴν αι. οὐδὲν γὰρ τούτων ἁρπαγῆς, 
ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον γάμου σημεῖόν ἐστιν. ἐπεὶ δέ, ὡς 

ἰχ ἡ ἔφην, γήμας ὃ ᾿Δλέξανδρος ἀπηλλάγη! μετ᾽ αὐτῆς ; 0 
τε Μενέλαος ἠνιᾶτο τῆς μνηστείας ἀποτυχὼν καὶ 
τὸν ἀδελφὸν ἡ ἤριᾶτο, καὶ ἔφη προδοϑῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

δ Υ 

ὅ ὁ δὲ ᾿Δγαμέμνων ἐκείνου μὲν ἥττον ἐφρόντιξε, τὸν 
᾿Δλέξανδρον δὲ ἐφοβεῖτο καὶ ὑπώπτευε μήποτε ἀν- 
τιποιήσηται τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι πραγμάτων, 
κόντων αὐτῷ διὰ τὸν γάμον. οὕτω δὴ καὶ τοὺς ἄλλους 
συγκαλεῖ μνηστῆρας τῆς Ἑλένης. καὶ ἔφη ὑβρισϑῆναι 

80 αὐτοὺς ἅπαντας. καὶ τὴν Ἑλλάδα καταφρονηϑῆήναι, 
καὶ τὴν ἀρίστην γυναῖκα οἴχεσϑαι εἰς τοὺς βαρβάρους 
ἐχδοθϑεῖσαν, ὡς οὐδενὸς ὄντος ἀξίου παρ᾽ αὐτοῖς. 

ποοδσῆ- 33 

4, 

ΟΕΝΑΤῚΙΟ ΧΙ. 

ταῦτα λέγων τὸν μὲν Τυνδάρεων παρῃτεῖτο καὶ συγ: 
γνώμην ἔχειν ἐχέλευε" παραλογισϑῆναι γὰρ αὐτὸν ὑπὸ 
δώρων" τὸν δὲ᾽ Ἄλεξανδρον αἴτιον ἁπάντων ἀπέφαινε 
καὶ τὸν Πρίαμον καὶ παρεκάλει συστρατεύειν ἐπὶ τὴν 
Τροίαν" πολλὰς γὰρ ἐλπέδας ἔχειν αἱρήσειν αὐτὴν ὃ 
συναραμένων ἁπάντων. γενομένου δὲ τούτου πολλὰ 
χρήματα διαρπάσειν αὐτοὺς καὶ χώρας κρατήσειν τῆς 
ἀρίστης. εἶναι γὰρ τὴν μὲν πόλιν πλουσιωτάτην ἁπα- 
σῶν, τοὺς δὲ ἀνθρώπους ὑπὸ τρυφῆς διεφϑαρμένουφ᾽" 
ἔχειν δὲ καὶ συγγενεῖς πολλοὺς ἐν τῇ “σίᾳ τοὺς ἀπὸ το 
Πέλοπος. οἱ συμπράξουσιν αὐτῷ, μισοῦντες τὸν Πρία- 
μον. ταῦτα δὴ ἀκούοντες, οἵ μέν τινες ὠργίξοντο καὶ 
ἀτιμίαν τῷ ῦντι ἐνομιξον τῆς Ἑλλάδος τὸ γεγονός. οἱ δέ 
τι νερ ἤλπιξον ὦφελ ηϑήσεσϑαι ἀ ἀπὸ τῆς στρατείας" δόξα 
γὰρ ὴν τῶν ἐν τῇ 4σίᾳ πραγμάτων ὡς μεγάλων καὶ ιτὉ 
πλούτου ὑπερβάλλοντος. εἰ μὲν οὖν ἡττήϑησαν ὑπὸ τοῦ 
Μενελάουμ νηστεύοντος τὴν Ἑλένην, οὐκ ἂν ἐφρόντι- 
σαν. ἀλλὰ τοὐναντίον ἐφήδεσϑαι ἔμελλον αὐτῷ" νῦν 
ὃὲ τὸν ““λέξανδρον ἐμίσουν ἅπαντες. αὐτὸς ἕκαστος 

Ὁ Ν ἡγούμενος ἀφῃφῆσϑαι τοῦ γάμου. οὕτω δὲ τῆς σερὰ- 20 
τείας γενομένης ; πέμψας ὁ “Ἵγαμέμνων ἀπήτει τὴν 
Ἑλένην" προσήκειν γὰρ αὐτὴν Ἑλληνίδα οὖσαν γᾺ- 
μηϑηναί τινι τῶν Ἑλλήνων. ταῦτα δὲ ἀκούσαντες οὗ 
Ἴρις “ἤγανάκτουν καὶ ὃ Πρίαμος καὶ πάντων μά- 
λιστα ὁ Ἕκτωρ, ὅτι νόμῳ τοῦ ᾿4λεξάνδρου λαβόντος :: 
παρὰ τοῦ πατρός. καὶ τῆς Ἑλένης βουλομένης ἐκείνῳ 
συνοικεῖν, οἵ δὲ οὕτως ἀναίσχυντον ἐτόλμων λέγειν 
λόγον" καὶ ἔφασον γιγνώσκειν ὅτι ξητοῖεν πολέμου 
πρόφασιν" αὐτοὶ δὲ μὴ ἄρχειν πολέμου, κρείττους 
ὄντες, ἀμύνεσϑαι δὲ ἐπιχειροῦντας. 
ὑπέμενον οἵ Τρῶες πολὺν χρόνον πολεμούμενοι καὶ 
πολλὰ πάσχοντες, οὐχ ὅσα Ὅμηρός φησιν, ὅμως δὲ 

᾿ ν ν 
καὶ δια ταῦτα 530 
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ἣ » - 3 -" ᾽ , ὑμα 3 " Ὃν καὶ τῆς γῆς αὐτῶν φϑειρομένης καὶ πολλῶν ἀποῦϑὕνη- 
’ ᾽ " »“» ᾿ ,. 3 ὦ. - "νὴ 

σχόντῶων ἀνϑρώπων. οτι ἠπίσταντο ἀδικοῦντας τους 
ν᾿ Ἁ ἃ " 4 γω Ἂν " Ἁ »ἢ ἤω 

Ζχαιους καὶ τον “4λέξανδρον οὐδὲν ἄτοπον πραξαντα. 
Ὁ “ " Ἢ " , - Ἥ “" 3 - Ὥ ἢ 

εἰ δὲ μη. τίς ἂν ἠνέσχετο αὐτῶν. ἡ τῶν ἀδελφῶν ἢ ὁ 
. κ᾿. ν » -" ᾽ Ἀ 

πατὴρ ἡ τῶν ἄλλῶν πολιτῶν, ἀπολλυμένων καὶ πα- 
ΠῚ ν ᾿ - ἤ 

σης κινδυνευούσης αναστατου γενέσϑαι τῆς πολεῶς 
."} ᾿ " ᾿ ᾿ ων ῳ ν »» 

διὰ τὴν ἐκείνου παρανομίαν. ἔξον ἀποδόντας τὴν 
δ γ , - ἡ ᾿ Ο᾽ ἊὉ 

Ελένην σῶσαι αὐτούς; οὗ δὲ καὶ ὕστερον. ὡς φασιν, 
2 ῳ- ἢ ν 3 . , "" 3 . 

4λεξανδρου ἀποθανόντος. κατεῖχον αὐτὴν καὶ Ζίηι- 
Υ "" Ὶ " " " »" 

φόβῳ συνῴκιξον, ὡς μέγιστον ἀγαϑὸν ἔχοντες ἐν τῇ 
ἤ ᾿ ᾽ Ἁ ᾿ ἡ ’ ’ 

πόλει καὶ φοβούμενοι μὴ καταλίποι αὐτούς. καίτοι εἰ 
, »"» »"ἤ ’ ἮΝ " » Ἧ 

πρότερον ἐρῶσα τοῦ “4λεξάανδρου ἔμενεν, πῶς ἔτι 
γὼ. " , ᾿ ᾿ γ, Δ ὦ, - ἐβούλετο μένειν. εἶ μη καὶ Ζ]ηιφόοβου αὕὑτην ἐρασϑῆ- 

, Ἁ ᾿ Ψ ω ᾿ -" 3 
ναι λέγουσιν; εἶκος γὰρ ἣν πεῖσαι τοὺς Τρῶας ἀπο- 

“-»" ῇ Ἁ » " Ν ᾿ ͵ - Ἁ - ᾿ 

δοῦναι αὐτὴν ἑτοίμους ὄντας. εἰ δὲ ἐφοβεῖτο τοῦς 3818 

᾿Δχαιούς, διαλύσεις πρότερον εὑρέσϑαι χρῆν καὶ 
γὰρ ἐκεῖνοι ἀγαπητῶς ἂν ἀπηλλάγησαν τοῦ πολέμου, 
πλείστων καὶ ἀρίστων τεϑνηκότων. ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἦν 
ἀληϑὲς τὸ τῆς ἁρπαγῆς οὐδὲ παρέσχον αἰτίαν τοῦ πο- 
λέμου οἵ Τρῶες, ὅϑεν εὐέλπιδες ἦσαν περιγενέσϑαι. 

οὗ γὰρ ἄνϑρωποι, ἐν οἷς ἂν ἀδικῶνται. μέχρι ἐσχά- 
ν " 3 , »" ᾿ Ἶ Ἃ 

του υποιξενουσιν αἰυυνομένοι. τοῶῦυτα μὲν ουν μη 
νΝ , , - ᾿, Ὶ ᾿. Ἁ , 

ἄλλῶς νόμιξε πραχϑῆναι ἡ ὡς ἐγὼ λέγω. πολὺ γὰρ πι-ῖτον 

στότερον ἑκόντα Τυνδάρεων κηδεῦσαι τοῖς βασιλεῦσι 

5 τῆς Ασίας, καὶ Μενέλαον τῆς μνηστείας ἀπελπίσαντα 

βαρέως ἐνεγκεῖν, καὶ ᾿Δἀγαμέμνονα φοβηϑῆναι τοὺς 
Πριαμέδας μὴ κατάσχωσι τὴν Ἑλλάδα, ἀκούοντα καὶ 
Πέλυπα τὸν αὑτοῦ πρόγονον, ἐκ τῆς αὐτῆς ὄντα χώ- 
ρας, διὰ τὸ κῆδος τὸ Οἰνομάου τὴν Πελοπόννησον 
κατασχεῖν, καὶ τοὺς ἄλλους ἡγεμόνας συνάρασϑαι 

τοῦ πολέμου, μνησικακοῦντας, ὅτε αὐτὸς ἕκαστος 

οὐκ ἔγημεν, ἢ ἐρασϑῆναι μὲν ᾿Δλέξανδρον ἧς ἠγνόει 
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,)Ἅ ᾽ , ἃ 3 “ Ὰ Ἷ » 

γυναικὸς, ἐπιτρέψαι δὲ αὐτῷ τὸν πατέρα πλεῦσαι 
ἤ ᾽ ω " [2 3 

τοιαύτης ἕνεκα πράξεως. καὶ ταῦτα, ὡς φασιν. οὐ 
ἤ - " ἔ , ξ "κῃ , Ὰ » 

πάλαι τῆς Τροίας ἁλούσης ὑπὸ Ελληνῶν καὶ τοῦ πα- 
᾿ ᾿ » ᾽ , . Ω ἢ 

τρὸος αὐτοῦ “αομέδοντος ἀποϑανοντος᾽ τυστερον δὲ 
"»" Ἁ ἤ Ν 

πολεμουμένους καὶ τοσαῦτα κακὰ πάσχοντας μὴ ϑέ- 
Ἢ »"Ὕ “ -" 3 ἤ 3 

λειν ἐκδοῦναι μήτε ξῶντος “4λεξάνδρου μὴτε ἀποϑα- 
3. ὦ ’ , τι ΩΣ » . Ἁ 

νόντος. οὐδεμίαν ἐλπίδα ἔχοντας τῆς σωτηρίας" τὴν 
ἡ ἔγνω ν ᾿ » Ἢ ὔ 3 , μ“ : 3 } 

ἑ Ελένην ἐρασϑῆναι μὲν ξένου ἀνδρος . ὦ τὴν ἀρχὴν 
3 Ἁ 3 ἃ 6 " » 

οὐκ εἶκος αὑτὴν ἐν ομιλίᾳ γενέσϑαι, καταλιποῦσαν 
Ν᾿ Ὰ ’ Ἢ ἃ " ’ Ἂ Ἁ Ν 3 3358 δὲ τὴν πατρέδα καὶ τοὺς οἰκείους καὶ τὸν ἄνδρα μὲτ 
αἰσχύνης ἐλϑεῖν εἰς ἀνθρώπους μισοῦντας" πάντα 
ταῦτα δὲ γιγνόμενα μηδένα κωλῦσαι, καὶ μητὲ ἐξιοῦ- 

᾿ "» »Ὕ , ᾿ς ἤ 3 

σαν αὑτὴν. καὶ ταῦτα πεξῆ. ἕως ϑαλάττης μὴτε ἀπο- 
"» ; »" ’ Ἁ 

πλεύσασαν διῶξαι. συνάρασϑαι δὲ τοῦ στόλου τὴν 
"»" [κ᾿ -“΄ 

Θησέως μητέρα πρεσβυτέραν καὶ δῆλον οτι μισοῦσαν 
᾿, ν᾿ χ ὦ ν᾿ ὡ Κν ’ 

τὴν Ελένην" υστερον δὲ ᾿4λεξάνδρου τελευτήσαντος, 
τ ’ ᾿ ».Σ , - Υ͂ 53 

ου λέγεται ἐρᾶν; “]ηιφόβῳ συνεῖναι. ἈΡΘΕΜῸΡ οἶμαι 
ἢ γῃμα "»" ’ ᾽ 

κἀκείνῳ τῆς Αφροδίτης ὑποσχομένης, καὶ μητε αὖὐ- 
᾿ μι Ἢ » » ’ Ἁ 

τὴν ἐθέλειν ἀπιέναι παρὰ τὸν αὑτῆς ἄνδρα μήτε τοῦς 
͵ - 9 Ν “ Ἁ Ὶ ’ ᾿ Π Ἵ - 

Τρῶας ἀποδοῦναι την Ελένην βία. μέχρι ἁλῶναι 
᾿ “ , 3 οἱ 3 ῥ Ψ 

τὴν πόλιν. τούτων οὐδὲν εἰκὸς οὐδὲ δυνατόν. ἔτι 
ὃς ἅ ὃ ᾿ ᾿ “" , ,ὔ ων ᾿ χλλ 

ἑ χαὶ τόδε πρὸς τοῖς εἰρημένοις. τοὺς μὲν ἄλλους 
Ω᾽ , , Ὡ -» Ψ ἋΣ 

ἄπαντας “4χαιούς φησιν Ὅμηρος κοινωνῆσαι. οἷς ητ- 
" » " , , ΔἊ " 

τον ἔμελε, τῆς δυνάμεως" Κάστορα δὲ καὶ Πολυδευ- 
ἤ "ἡ Ἁ “ ς 

κὴν μόνους μὴ ἀφικέσϑαι, τοὺς μάλιστα υβρισμένους. 
᾽ ᾿ , ἢ χ ’ 

᾿πμταύτην δὲ τὴν ἄγνοιαν κρύπτων Ὅμηρος πεποίηκε 

ϑαυμάξουσαν τὴν Ἑλένην" ἔπειτα αὐτὸς ἀπελογή- 
σατο, εἰπὼν ὅτι ἐτεϑνήκεσαν πρότερον. οὐκοῦν τό γὲ 
ξώντων αὐτὴν ἁρπασϑῆναι δῆλόν ἐστιν. ἔπειτα ᾿4γα- 

μέμνονα περιέμενον δέκα ἔτη διατρίβοντα καὶ συνά- 
γοντα στρατιάν, ἀλλ᾽ οὐκ εὐϑὺς ἔγνωσαν σῶσαι τὴν 
ἀδελφήν, μάλιστα μὲν εἰ κατὰ πλοῦν ἕλοιεν" εἰ δ᾽ 

10 
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.} 6 ἡ ᾿ τι Ἷ " 
οὖν. ὧδ πολεμῆσον τξο ὑδτο τῆς αὑτῶν δυνάμεως: ου 

γὰρ ἐπὶ Θησέα μὲν ἦλϑον εὐθύς . ἄνδρα Ἕλληνα καὶ 3268 
ί ΝῚ ί 

τῶν ἄλλων ἄριστον, ἔτι δὲ αὐτόν τε πολλῶν ἄρχοντα 
χαὶ Ἡρακλέους ἑταῖρον καὶ Πειρίϑου καὶ Θετταλοὺς 

5 χαὶ Βοιωτοὺς ἔχοντα συμμάχους ἐπὶ δὲ ᾿Δλέξανδρον 
οὐκ ἂν ἦλϑον, ἀλλὰ τοὺς ᾿Δτρείδας περιέμενον δέκα ἔτη 
συλλέγοντας τὴν δύναμιν; ἴσως γὰρ εἰκὸς ἦν καὶ αὐτὸν 
ἀφικέσϑαι τὸν Τυνδάρεων καὶ μηδὲν αὐτὸν χῶλ ὕσαι 
τὴν ἡλικίαν. οὐ γὰρ δὴ Νέστορος παλαίτερος ἣν οὐδὲ 
Φοίνικος . οὐδὲ μᾶλλον ἐκείνους προσῆκον ἣν ἀγανα- 
χτεῖν ἢ τὸν πατέρα αὐτόν. ἀλλ οὔτε αὐτὸς οὔτε οἱ παῖ- 
δὲς ἧκον οὐδὲ ἣν αὐτοῖς βουλομένοις τὰ τῆς στρατείας. 
ἑκόντες γὰρ αὐτοὶ τὴν Ἑλένην ἐξέδωκαν, προκρίναντες 
τῶν ἄλλων μ νηστήρων τὸν ᾿“λέξανδρον διὰ μέγεϑος 
τῆς ἀρχῆς καὶ ἀνδρείαν" οὐδενὸς γὰρ ἣν χείρων τὴν 
ψυχήν. οὔτε οὖν ἐκεῖνοι ἀφίκοντο πολεμήσοντες οὔτε 
“ακεδαιμονίων οὐδείς, ἀλλὰ καὶ τοῦτο ψεῦδός ἐστιν 
ὅτι Μενέλαος ἦγε “ακεδαιμονίους καὶ τῆς Σπάρτης 
ἐβασίλευε Ἵ Γυνδάρεω ἕ ξῶντος ἔτι. καὶ γὰρ ἣν δεινόν, εὐ 

Νέστωρ μὲν μήτε πρότερον μήτε ὕστερον ἐλϑὼν ἀπ᾽ 
Ἰλίου παφεχώρησε τοῖς υἱοῖς τῆς βασιλείας καὶ τῆς ἀρ- 
χῆς διὰ γῆρα 5. Τυνδάρεως δὲ Μενελάῳ ἐξέστη. φαί- 
νεται γὰρ καὶ ταῦτα πολλὴν ἀπορίαν ἔχοντα. ἐπεὶ δ᾽ 
οὖν ἦλϑον οὗ ᾿4χαιοί, τὸ μὲν πρῶτον εἴργοντο τῆς 

25 γῆς, καὶ Πρωτεσίλαός τε ἃ ἰποϑνήσκει βιαξόμενος ἀπο- 351 
βῆναι καὶ πολλοὶ τῶν ἄλλων, ὥστε διέπλευσαν εἰς τὴν 
Χερρόνησον, ὑποσπόνδους τοὺς νεχροὺς ἀνελόμενοι.,11 
κἀκεῖ ϑάπτουσι τὸν Πφωτεσίλαον. ἔπειτα περιπλέον - 
τὲς ἀπέβαινον εἰς τὴν χώραν καὶ τῶν πολισμάτων 
τινὰ ἐπόρϑουν. ὁ δὲ “ἡλέξανδρος μετὰ τοῦ Ἕχτορος 
τὸν μὲν ὄχλον 6 συνῆγεν ἅπαντα τὸν ἐκ τῆς χώρας εἰς 
τὸ ἄστυ, τὰς δὲ μικρᾶς πόλεις εἴων τὰς πρὸς τῇ ϑα- 
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᾿ . ᾿ , ᾿ " " λάττῃ διὰ τὸ μη δύνασϑαι πανταχοῖ βοηϑεῖν. πάλιν 

Ἷ ͵ ἃ 3 " " δὲ χαταπλεύσαντες εἰς τὸν ᾿Ζχαιῶν λιμένα νυκτὸς 
“ ' 3 »Ἵ , ἔλαϑον ἀποβάντες. καὶ ναύσταϑμον περιεβάλοντο 

" ῷῦ ἤ Ἁ Ο 

καὶ τάφρον ὥρυξαν φοβούμενοι τὸν Ἕχτορα καὶ τοὺς 
Ὕ “ -»" Γ 3 

Τρῶας, καὶ μᾶλλον ὡς αὐτοὶ πολιορκησόμενοι παρε- 
᾿ ΓΥ ΠΝ ᾿. Ἀ "» - Ἵ ἤ σχευάξοντο. οὗ δὲ τὰ μὲν ἄλλα συγχωροῦσιν Ὁμήρῳ, 

Ἁ : ὡ " ν ᾿ ἤ ἊὉν τὸ δὲ τεῖχος οὐ φασιν αὐτὸν γενόμενον λέγειν. ὅτι 
ὔὕ “μι. 3 “ ἢ " Ἀ πεποίηκεν ὕστερον “]΄πολλῶνα καὶ Ποσειδῶνα τοὺυς 

᾿ 9 »" ᾿ ὔ τι ; ποταμοῦυς ἐφιέἕντας ἐπ΄ αὐτὸ καὶ ἀφανίσαντας" ὃ πάν- 
, ; -» ᾿. τῶν πιϑανῶώτατον ἐστι. κατακλυσϑῆναι τὰ ϑεμέλια 

» " “" ᾿ » 

τοῦ τείχους. ἔτι γὰρ καὶ νῦν οἱ ποταμοὶ λιμνάξουσι 
ἣ Ι ,, » ’ ͵ Ἁ τὸν τόπον καὶ πολὺ τῆς ϑαλάττης προσκεχώκασι. τὸν 

, . Ἁ ἢ Ἁ Ἁ 3 ᾿ - Ἁ Ν᾿ν 2885 δὲ λοιπὸν χθόνον τὰ μὲν ἑποίουν κακῶς, τὰ ὃ΄ ἐπα- 
ὄχον, καὶ μάχαι μὲν οὐ πολλαὶ ἐγίγνοντο ἐχ παρατά- 
ξεως" οὐ γὰρ ἐϑάρρουν προσιέναι πρὸς τὴν πόλιν 
διὰ τὸ πλῆϑος καὶ τὴν ἀνδρείαν τῶν ἔνδοϑεν᾽ ἄκρο- 
βολισμοὶ δὲ καὶ κλωπεῖαι τῶν Ἑλλήνων" καὶ Τρωί- 
λὸς τε οὕτως ἀποϑνήσκει παῖς ὧν ἔτι καὶ Μήστωρ 
καὶ ἄλλοι πλείους. ἦν γὰρ ὁ ᾿άχιλλεὺς ἐνεδρεῦσαι 
δεινότατος καὶ νυχτὸς ἐπιϑέσϑαι. ὅϑεν Αἰνείαν τε: 
οὕτως ἐπελϑὼν ὀλίγου ἀπέχτεινεν ἐν τῇ Ἴδῃ καὶ πολ- 
λοὺς ἄλλους κατὰ τὴν χώραν, καὶ τῶν φρουρίων ἥρει 
τὰ κακῶς φυλαττόμενα᾽" οὐδὲ γὰρ τῆς γῆς ἐπεκράτουν 

ἱ ᾿ἡχαιοὶ ἀλλ᾽ ἢ μόνον τοῦ στρατοπέδου. τεκμήριον 
δέ" οὐ γὰρ ἄν ποτε Τρωίλος ἔξω τοῦ τείχους ἐγυμνά- 
ξετο. καὶ ταῦτα μακρὰν ἀπὸ τῆς πόλεως, οὐδ᾽ ἂν 
ἐγεώργουν τὴν Χερρόνησον, ὡς ὁμολογοῦσι πάντες, 

," ’ »" ».ω.» ., ᾿ τον εἴπερ ἐκράτουν τῆς Τρῳάδος, οὐδ᾽ ἂν ἐκ Λήμνου 
,1 , 3 “Ὁ " Ὁ} γνὶ οἶνος ἐκομίζετο αὐτοῖς. κακῶς δὲ φερομένων τῶν 

2 ψνι ᾽ - ’ ἃ μ 3 ξ " 4χαιῶν ἐν τῷ πολεμῶ καὶ μηδενὸς ἀποβαίνοντος ὧν 
». ᾽ Ἁ ῇ " , ᾿ " . » ηλπισαν. ἀλλὰ συμμάχὼν ἐπιρρεόντων ἀεὶ τοῖς Τρωσὶ 

’ Γ, Ἀ 9 Ἁ Ἁ 

πλειονῶν., λοιμὸς τὲ καὶ λιμὸς αὐτοὺς ἐπίεξε καὶ 
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στάσις ἐγένετο τῶν ἡγεμόνων. ὅπερ εἴωϑεν ὡς τὸ 
πολὺ γίγνεσϑαι τοῖς κακῶς πράττουσιν, οὐ τοῖς κρα- 

τοῦσιν. ὁμολογεῖ δὲ ταῦτα καὶ Ὅμηρος" οὐδὲ γὰρ 

ἐδύνατο πάντα τἀληϑὴῆ ἀποκρύψασϑαι" ἐν οἷς φησι 
τὸν ᾿Δγαμέμνονα ἐκκλησίαν συναγαγεῖν τῶν Ἑλλή- 

νων. ὡς ἀπάξοντα τὸ στράτευμα, δῆλον ὅτι τοῦ πλή- 
ϑους χαλεπῶς φέροντος καὶ ἀπιέναι βουλομένου, καὶ 
τὸν ὄχλον ὁρμῆσαι πρὸς τὰς ναῦς" τὸν δὲ Νέστορα 
καὶ τὸν Ὀδυσσέα κατασχεῖν μόλις μαντείαν τινὰ προ- 
βαλλομένους καὶ ὀλίγον εἶναι χρόνον φάσκοντας. ὃν 

ἐδέοντο αὐτῶν ὑπομεῖναι. τὸν δὲ μάντιν τούτων 
᾿Δ“γαμέμνων ἐν τοῖς ἄνω ἔπεσί φησι μηδὲν πώποτε 
ἀληϑὲφ. μαντεύεσθαι. μέχρι μὲν οὖν τούτων ἐφεξῆς 

οὐ πάνυ φαίνεται τῶν ἀνθρώπων καταφρονῶν Ὅμη- 

5 ρ0ς. ἀλλὰ τρύπον τινὰ ἔχεσϑαι τἀληϑοῦς. εἰ μή γε 
τὰ περὶ τὴν ἁρπαγὴν οὐκ αὐτὸς ὡς γενόμενα διηγού- 

ἝΝ : ᾿ ᾿., ᾿ »» ᾽ , 
μενος. ἀλλ κτορα ποιήσας ὑνειδίξοντα ““λεξανδρῷ Ὶ Φ Ὺ 53 7 

ν" ἴχυι) κε ’ : Υ..} "  Ἱ 
καὶ Ἑλένην ὀδυρομένην πρὸς Πρίαμον, καὶ αὐτὸν 
᾿ ῳ Ἂ ’ -»" " -» Α Ἀ 

4λέξανδρον μεμνημένον ἐν τῇ συνουσίᾳ τῇ πρὸς τὴν 
γη τ ἤ " Ἢ δὶ , “ Ἁ Βλένην. ὁ πάντων σαφέστατα ἔδει δηϑῆναι καὶ μετὰ 

’ ν'ν " [] ν᾿ , Ἁ . Ἁ 

πλείστης σπουδῆς" ἔτι δὲ καὶ τὰ περὶ τὴν μονομα- 
, Ὶ ᾿ ᾿ ,. Ν - ᾿ ᾿ Ὶ 

χίαν. οὐ γὰρ δυνάμενος εἰπεῖν ὡς ἀπέχτεινε τὸν 
ΠῚ ω ι ς " 3 - , Υ̓ 

“Αλέξανδρον ὁ Μενέλαος. κενὰς αὐτῷ χαρίξεται χά- 
’ ᾿ Ὁ » 

ριτας καὶ νίκην γελοίαν. ὡς τοῦ ξίφους καταχϑέντος. 
4 Ἁ .} - 3" ῳ ἤ Ν , μ  Κῦ 

5 οὐ γὰρ ἣν τῷ τοῦ “λεξανδρου χρησασϑαι, τοσοῦτόν 
᾿ » 6 ΓΙ 3 Ἁ Ἁ 3 Ἁ 

γὲ κρείττονα οντὰας ὡς ἕλκειν αὕτον εἰς τους 4χαιους 
- ᾿ -»" [ 5 , »" , ν - ἤ 

ξωντα μετὰ τῶν ὁπλῶν, ἀλλ᾽ ἀπαγχειν ἔδει τῷ ἱμάντι; 
»"ὉΡ΄ὋὉ ν " ΟΝ " τὶ .ὐἷἱ " “Ὁ Ὕ 

ψευδης δὲ καὶ ἡ τοῦ “ἴαντος καὶ τοῦ ἔκχτορος μονομα- 
"  " αὶ Ἢ ’ ἤ " ἂν “Ὁ » “Ὅ 

χία καὶ πᾶανυ εὐηϑης ἡ διαλυσις. πάλιν ἐκεῖ τοῦ Αϊαν- 3408 
- ΠῚ Δ Ἂ 3 ὦ » ᾿" » ἡ 3 ἤ 

80 τὸς νικῶντος, πέρας δὲ οὐδέν, καὶ δῶρα δόντων ἀλλη- 
ἰς ᾿ Ἂ . » » , - 

λοις ὡσπερ φίλων. μετα δὲ ταῦτα δὴ τἀληϑὴ λέγει,ιτιν 
»ὉΌ'ΨἊὉὉ ᾿ » ᾽ "» ᾽ ᾿ Ὶ Ϊ 

τὴν τῶν “χαιῶν ἧτταν καὶ τροπὴν καὶ τὰς τοῦ Ἕκ- 
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τορος ἀριστείας καὶ τὸ πλῆϑος τῶν ἀπολλυμένων, 

ὥσπερ ὑπέσχετο ἐρεῖν, τρόπον τινὰ ἄκων καὶ ἀναφέ- 
ρῶν εἰς τιμὴν τοῦ ᾿Δχιλλέως. καίτοι ϑεοφιλῇ γ᾽ εἶναι 
τὴν πόλιν φησὶ καὶ 4ία ἄντικρυς πεποίηκε λέγοντα 
πασῶν τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον πόλεων τὸ Ἴλιον μάλιστα 
ἀγαπῆσαι καὶ τὸν Πρίαμον καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ. 
ἔπειτα ὀστράκου μεταπεσόντος, φασί, τοσοῦτον μετέ- 
βαλεν ὥστε οἴκτιστα ἀνελεῖν τὴν ἁπασῶν προσφι- 

λεστάτην δι᾿ ἑνὸς ἀνδρὸς ἁμαρτίαν, εἴπερ ἥμαρτεν. 
ὅμως δὲ οὐχ οἷός τέ ἐστιν ἀποκρύψαι τὰ τοῦ Ἕκτορος 
ἔργα νικῶντος καὶ διώκοντος μέχρι τῶν νεῶν. ὁτὲ 
μὲν ρει παραβάλλων αὐτόν. ὁτὲ δὲ φλογὶ λέγων 
τὴν ἀλκὴν ὅμοιον εἶναι, καὶ πάντων αὐτὸν ἐκπε- 
πληγμένων τῶν ἀρίστων, μηδενὸς δὲ ἁπλῶς ὑπο- 
μένοντος αὐτόν, τοῦ τε 4πόλλωνος αὐτῷ παρισταμέ- 
νου καὶ τοῦ Ζιὸς ἄνωϑεν ἐπισημαίνοντος ἀνέμῳ καὶ 
βροντῇ. ταῦτα γὰρ οὐ βουλόμενος εἰπεῖν οὕτως 
ἐναργῶς. ὕμως ἐπεὶ ἀληϑῆ ἦν, ἀρξάμενος αὐτῶν οὐ 
δύναται ἀποστῆναι, τήν τε νύκτα ἐκείνην τὴν χαλε- 
πὴν καὶ τὴν ἐν τῷ στρατοπέδῳ κατήφειαν καὶ τὴν τοῦ 
᾿“γαμέμνονος ἔκπληξιν καὶ τὰς οἰμωγάς, ἔτι δὲ τὴν 
νυκτερινὴν ἐκκλησίαν βουλευομένων ὅπως φύγοιεν, 
καὶ τὰς δεήσεις τὰς τοῦ ᾿Αχιλλέως. εἴ τι δύναιτο 

“18 ἐκεῖνος ἄρα ὠφελῆσαι. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τῷ μὲν 4γα- 
μέμνονι χαρίξεταί τινα ἀριστείαν ἀνόνητον καὶ τῷ 

Διομήδει καὶ τῷ Ὀδυσσεῖ καὶ Εὐρυπύλῳ, καὶ 
τὸν Αϊαντά φησι μάχεσϑαι προϑύμως, εὐϑὺς δὲ 
τοὺς Τρῶας ἐπικρατῆσαι καὶ τὸν Ἕχτορα ἐλαύ- 
νεῖν ἐπὶ τὸ τεῖχος τῶν ᾿Αχαιῶν καὶ τὰς ναῦς. καὶ 

ταῦτα μὲν λέγων δῆλός ἐστιν ὅτι ἀληϑῆ λέγει καὶ τὰ 

γενόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν πραγμάτων προαγόμενος" 
ὅταν δὲ αὔξῃ τοὺς ᾿4χαιούς, πολλῆς ἀπορίας μεστός 
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ἐστι καὶ πᾶσι φανερὸς ὅτι ψεύδεται" τὸν μὲν Αἴαντα ἵἵΞἨ Ρὀ ϑαρρῆσαί ποτε τοὺς οὕτως ἀπειρηκότας ὡς μήτε ὑπὸ 
δὶς κρατῆσαι τοῦ Ἕκτορος μάτην, ὁτὲ μὲν τῇ μονομα- ἵ τῆς τάφρου μήτε ὑπὸ τοῦ ἐρύματος ὠφεληϑῆναι μη- 
χίᾳ, πάλιν δὲ τῷ λίϑῳ. τὸν δὲ ΖΙιομήδην τοῦ Αἰ- τον δὲν μήτε αὐτὰς διαφυλάξαι τὰς ναῦς. ποία γὰρ ἔτι 
νείου, μηδὲ τούτου μηδὲν πράξαντος. ἀλλὰ τοὺς τηλικαύτη δύναμις ἢ τίς οὕτως ἀνὴρ ἄμαχος καὶ 

" ἵππους μόνον λαβόντος ,. ὅπερ ἦν ἀνεξέλεγκτον. οὐκ ϑεοῦ ῥώμην ἔχων. ὃς ἐπιφανεὶς ἐδύνατο σῶσαι τοὺς 
ἔχων δὲ ὅ.τι αὐτοῖς χαρίσηται τὸν Ἴάρην καὶ τὴν ἀπολωλότας ἤδη: τὸ γὰρ τῶν Μυρμιδόνων. πλῆϑος 

᾿ἀφροδίτην φησὶ τρωϑῆναι ὑπὸ τοῦ “Ιομήδους. νὲΆ ἵὃϑ'ὀόὄὀσ;πῦσον τι πρὸς τὴν σύμπασαν ἣν στρατιάν; ἢ τὸ τοῦ 
οἷς ἅπασι δῆλός ἐστιν εὔνους μὲν ὧν ἐκείνοις καὶ πον ᾿Αχιλλέως, οὐ δήπου τότε πρῶτον μέλλοντος μάχε-- 
βουλόμενος αὐτοὺς ϑαυμάξειν. οὐκ ἔχων δὲ ὅ.τι εἴπῃ σϑαι. πολλάκις δὲ ἐν πολλοῖς τοῖς ἔμπροσϑεν ἔτεσιν 

ιῦ ἀληϑές, διὰ τὴν ἀπορίαν εἰς ἀδύνατα ἐμπίπτων καὶ εἰς χεῖρας ἐλθόντος, καὶ μήτε τὸν Ἕκτορα ἀποκτεί- τὺ 
ἀσεβῆ πράγματα, ὃ πάσχουσιν ως τὸ πολὺ πάντες ἵὃὃὺρϑῬ ναντος μήτε ἄλλο μηδὲν εἰργασμένου μέγα, εἰ μή γε 
ὅσοι τῇ ἀληϑείᾳ μάχονται. ἀλλ᾽ οὐ περὶ τοῦ Ἕκτορος Τρωίλον παῖδα ἔτι ὄντα τὴν ἡλικίαν ἑλόντος; ἐν- 

ὁμοίως ἀπορεῖ ὅ.τι εἴπῃ μέγα καὶ ϑαυμαστόν, ὥς γε ταῦϑα δὲ γενόμενος Ὅμηρος οὐδὲν ἔτι τἀληϑοῦς 
οἶμαι τὰ γενόμενα διηγούμενος" ἀλλὰ φεύγοντας μὲν ἐφρόντισεν, ἀλλ᾽ εἰς ἅπαν ἧκεν ἀναισχυντίας καὶ 

ι5 προτροπάδην ἅπαντας καὶ κατ᾽ ὕνομα τοὺς ἀρίστους, πάντα τὰ πράγματα ἁπλῶς ἀνέτρεψε καὶ μετέστησεν 15 
ὅταν φῇ μήτε Ἰδομενέα μένειν μήτε ᾿Δγαμέμνονα εἰς τοὐναντίον, καταπεφρονηκὼς μὲν τῶν ἀνθρώπων, 
μήτε τοὺς δύο Αϊαντας, ἀλλὰ Νέστορα μόνον ὑπ᾿ ἴἔ:"πῦτι καὶ τἄλλα ἑώρα πάνυ ῥαδίως πειϑομένους αὐτοὺς 
ἀνάγκης. καὶ τοῦτον ἁλῶναι παρ᾽ ὀλίγον" ἐπιβοη- Ϊ καὶ περὶ τῶν ϑεῶν. οὐκ ὄντων δὲ ἑτέρων ποιητῶν 

ϑήσαντα δὲ τὸν Ζ]΄ομήδην καὶ πρὸς ὀλίγον ϑρασυ- οὐδὲ συγγραφέων. παρ᾽ οἷς ἐλέγετο τἀληϑές. ἀλλ᾽ 
20 νύμενον, ἔπειτα εὐθὺς ἀποστραφέντα φεύγειν, ὡς αὐτὸς πρῶτος ἐπιϑέμενος ὑπὲρ τούτων γράφειν. γε-- 320 

κεραυνῶν δῆϑεν εἰργόντων αὐτόν" τέλος δὲ τὴν τά- 35} γνεαῖς δὲ ὕστερον συνϑεὶς πολλαῖς, τῶν εἰδότων αὐὖ- 

φρον διαβαινομὲ νην καὶ τὸ ναύσταϑμον πολιορχού- τὰ ἠφανισμένων καὶ τῶν ἐξ ἐκείνων, ἁμαυρᾶς δὲ καὶ 
μένον καὶ ῥηγνυμένας ὑπὸ τοῦ Ἕκτορος τὰς πύλας ἀσϑενοῦς ἔτι φήμης ἀπολειπομένης, ὡς εἰκὸς περὶ 

καὶ τοὺς ᾿Δχαιοὺς εἰς τὰς ναῦς κατειλημένους καὶ Ϊ τῶν σφόδρα παλαιῶν, ἔτι δὲ πρὸς τοὺς πολλοὺς καὶ 

γ" περὶ τὰς σκηνὰς πάντα τὸν πόλεμον καὶ τὸν Αἴαντα ἰδιώτας μέλλων διηγεῖσϑαι τὰ ἔπη. καὶ ταῦτα βελτίω 10 

ἄνωϑεν μαχόμενον ἀπὸ τῶν νεῶν καὶ τέλος ἐκβλ η- ποιῶν τὰ τῶν Ἑλλήνων. ὡς μηδὲ τοὺς γιγνώσκοντας 

ϑέντα ὑπὸ τοῦ Ἕκτορος καὶ ἀναχωρήσαντα καὶ τῶν ἐξελέγχειν. οὕτω δὴ ἐτόλμησε τἀναντία τοῖς γενομέ- 
νεῶν τινὰς ἐμπρησϑείσας. ἐνταῦϑα γὰρ οὐχ ἔστιν νοις ποιῆσαι" τοῦ γὰρ᾿ 4χιλλέως ἐπιβοηϑήσαντος ἐν 

" ὦ ᾿ .Ὗ "5 " , ψ ῶ" . δ΄ ΝἪ ν Ἁ "» ’ “ » ν᾿ ᾿ . ὕ) Ἀ , ᾿ 

Αἰνείας ὑπὸ “φροδίτης αρπαζομενος οὐδὲ “ρης υπο τΊ) καταληψει τῶν νδῶν ὑπ ἀναγζης τὸ πλεον καὶ 
" . ᾿ ,  οΟΦι Κ᾿» 9 - 3 ὦ 3 ’ ““ - ᾿ “ Ἁ 29 ἀνδρὸς τιτρωσκόμενος οὐδὲ ἄλλο τοιοῦτον οὐδὲν ἀπί- τῆς αὑτοῦ σωτηρίας ἕνεκεν, τροπὴν μέν τινὰ γενέ- 80 

ΡΜ , "" 7 , ΡΨ “»" 9 Ἁ 

ϑανον.ς ἀλλὰ πράγματα ἀληϑὴ καὶ ὁμοία γεγονόσι. σϑαι τῶν Τρώων καὶ ἀναχωρῆσαι παραχρῆμα ἀπὸ 
- " " ,. - ν ᾿ 

μεϑ'᾽ ἣν ἧ τταν οὐκέτι ἣν ἀναμάχεσϑαι δυνατὸν οὐδὲ τῶν νεῶν αὐτοὺς καὶ σβεσϑῆναι τὸ πῦρ, ατὲ ἐξαπίνης 

10. 1. 1. 
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ἐπιπεσόντος τοῦ ᾿Αχιλλέως, καὶ τούς τε ἄλλους ἀπο- 

τοφῶν καὶ τὸν Ἕχτορα ὑπάγειν αὑτὸν ἔξω τῆς τάφρου 

καὶ τῆς περὶ τὸ στρατόπεδον στενοχωρίας ,. σχέδην δὲ 

καὶ ἐφιστάμενον. ὥσπερ αὐτὸς φησιν Ὅμηρος. συμ- 

5 πεσόντων δὲ καὶ μαχομένων 3 πάλιν, τὸν “Αχιλλέα καλ- 

λιστα ἀγωνίσασϑαι μετὰ τῶν αὑτοῦ. καὶ πολλοὺς: 

ἀποκτεῖναι τῶν Τρώων καὶ τῶν ἐπικούρων, ἄλλους 

τε καὶ τὸν Σαρπηδόνα τὸν τοῦ Ζιὸς υἱὸν λεγόμενον 

εἶναι. βασιλέα Δυκίων" καὶ περὶ τὴν τοῦ ποταμοῦ 

διάβασι ν ἀποχωρούντων γενέσϑαι φόνον πολύν, οὐ 

μέντοι προτροπάδην φεύγειν αὐτούς, ἀλλὰ πολλὰς 

ἑχάστοτε ὑποστροφὰς γέγνεσθαι. τὸν δὲ Ἕχτορα ἐν 

τούτῳ παραφυλάττειν, ἐμπειρότατον ὄντα καιρὸν 

μάχης συ νεῖναι , καὶ μέχρι μὲν ἤκμαξεν ὃ ̓ Δχιλλεὺς τιν 

καὶ νεαλὴς ὧν ἐμάχετο, μὴ συμφέρεσϑαι αὐτῷ, μόνον 

δὲ τοὺς ἄλλους παρακαλεῖν" ἐπεὶ δ᾽ ἠσϑάνετο 

κάμνοντα ἤδη καὶ πολὺ τῆς πρότερον ὑφεικότα ὁρ- 

μῆς, ἅτε οὐ ταμιευσάμενον ἐν τῷ ἀγῶνι, καὶ ὑπὸ 

τοῦ ποταμοῦ κοπωϑέντα μείξονος ἐρρυηκότος καὶ 

ἀπείρως διαβαίνοντα, καὶ ὑπό τε ᾿Δστεροπαίου τοῦ 

Παίονος ἑώρα τετρωμένον, «Δἰνείαν τε συστάντα αὐ- 

τῷ καὶ μαχεσάμενον ἐπὶ πλέον, ὁπότε δὲ ἐβουλήϑη 

ἀσφαλῶς ἀποχωρήσαντα. ᾿Αντήνορα δὲ οὐ καταλα- 

βόντα ὁρμήσαντα διώκειν" καίτοι τούτῳ μάλιστα 

5 προεῖχεν ὁ Δχιλλεὺς ὅτι ἐδόκει τάχιστος εἶναι" κατα- 
, . , , “-ν" Ἷ 6 3 ν 

φανῆς οὔν ἐγεγόνει αὑτῷ διὰ τούτων ἁπάντων εὐάα- 

λωτος ὦν. ἅτε δεινῷ τὴν πολεμικὴν τέχνην ὥστε 

ϑαρρῶν ἀπήντησεν αὐτῷ κατὰ μέσον τὸ πεδίον. καὶ 

τὸ μὲν πρῶτον ἐνέκλινεν ὡς φεύγων, ἀποπειρώμε- 

νος αὐτοῦ. ἅμα δὲ κοπῶσαι βουλόμενος, ὁτὲ μὲν πε- 
"ἢ  Ν" ν 3 αν .“Ἄ,Γῳ ᾿ "»». ῳ..: . " "»" 

ριμένων, ὁτὲ δὲ ἀποφεύγων᾽ ἐπεὶ δὲ ἑῶρα βραδυ-: 
᾿ Π χ Ὶ φ ἃ 

νοντα καὶ ἀπολειπόμενον. οὕτως ὑποστρέψας αὕτος 
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ἧκεν ἐπ᾽ αὐτὸν οὐδὲ τὰ ὅπλα φέρειν ἔτι δυνάμενον, 

καὶ συμβαλὼν ἀπέκτεινε καὶ τῶν ὅπλων ἐκράτησεν, 

ὡς καὶ τοῦτο Ὅμηρος εἴρηκε. τοὺς δὲ ἵππους διῶξαι 

μέν φησι τὸν Ἕχτορα, οὐ λαβεῖν δέ, κἀκείνων ἁλόν- 

των. τὸ μὲν οὖν σῶμα μόλις διέσωσαν ἐπὶ τὰς ναῦς 

οἵ Αἴαντες. οἱ γὰρ Τρῶες ἤδη ϑαρροῦντες καὶ νικᾶν 

νομίξοντες, μαλακώτερον ἐφείποντο᾽ ὁ δὲ Ἕκτωρ ἐν- 

δυσάμενος τὰ τοῦ ᾿Αχιλλέως ὅπλα ἐπίσημα ὄντα ἔ- 

χτεινέ τε καὶ ἐδίωκε μέχρι τῆς ϑαλάττης, ὡς ὁμολο- 

γεῖ ταῦτα Ὅμηρος. νὺξ δὲ ἐπιγενομένη ἀφείλετο μὴ 

πάσας ἐμπρῆσαι τὰς ναῦς. τούτων δὲ οὕτω γενομέ- 

νῶν, οὐχ ἔχων ὅπως κρύψῃ τἀληϑές, Πατροκλον 

εἶναί φησι τὸν ἐπεξελϑόντα μετὰ τῶν Μυρμιδόνων, 

ἀναλαβόντα τὰ τοῦ ᾿Αχιλλέως ὕπλα; καὶ τοῦτον ὑπὸ 

τοῦ Ἕκτορος ἀποϑανεῖν. καὶ τὸν Ἕκτορα τῶν ὅπλων 

οὕτω κρατῆσαι. καίτοι πῶς ἂν ὃ ““χιλλεὺς ἐν το- 

σούτῳ κινδύνῳ τοῦ στρατοπέδου ὄντος καὶ τῶν νεῶν 

ἴον ἤδη καομένων καὶ ὅσον οὔπω ἐπ᾽ αὐτὸν ἥκοντος τοῦ 

δεινοῦ. καὶ τὸν Ἕκτορα ἀκούων ὅτι φησὶ μηδένα 

αὐτῷ ἀξιόμαχον εἶναι καὶ τὸν 4ία βοηϑεῖν αὑτῷ 

καὶ δεξιὰ σημεῖα φαύνειν. εἴ γε ἐβουλετάρώσαι τοὺς 

᾿Αχαιούς, αὐτὸς μὲν ἐν τῇ σκηνῇ ἔμενεν ἄριστος ὧν 

μάχεσϑαι, τὸν δὲ πολὺ χείρονα αὑτοῦ ἔπεμπε: καὶ 

ἅμα μὲν παρήγγελλεν ἐμπεσεῖν ἰσχυρῶς καὶ ἀμύνε- 

σϑαι τοὺς Τρῶας; ἅμα δὲ τῷ Ἕχτορι μὴ μάχεσϑαι; 3 

οὐδὲ γὰρ ἐπ᾽ ἐκείνῳ ἦν οἶμαι προελϑόντι γε ἅπαξ 

πα ὕτῳ ἐβούλετο μάχεσϑαι. οὕτω δὲ ὑποκαταφρονῶν 

τοῦ Πατρόκλου καὶ ἀπιστῶν αὐτῷ, τὴν δύναμιν ἐπι- 

τρέπει ἐκείνῳ καὶ τὰ ὅπλα τὰ αὑτοῦ καὶ τοὺς ἵππους, 

ὡς ἂν κάκιστά τις βουλεύσαιτο περὶ τῶν αὑτοῦ, πάν- 8 

τὰ ἀπολέσαι βουλόμενος. ἔπειτα ηὔχετο τῷ Διὶ 

ὑποστρέψαι τὸν Πάτροκλον μετὰ τῶν ὕπλων ἁπάν- 

185" 
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των καὶ τῶν ἑταίρων, οὕτως ἀνοήτως πέμπων αὐτὸν 

πρὸς ἄνδρα κρείττονα. ᾧ προκαλουμένῳ τοὺς ἀρί- 

στους οὐδεὶς ὑπακοῦσαι ἤϑελεν. ὁ δὲ 4γαμέμνων ἄν- 

τικρυς ἔφη καὶ τὸν ᾿4χιλλέα φοβεῖσθαι καὶ μὴ βού- 

λεσϑαι συμβαλεῖν ἐκείνῳ. τοιγαροῦν οὕτω βουλευ- 

σάμενον αὐτὸν λέγει τοῦ τε ἑταίρου στερηϑήναι καὶ 

πολλῶν ἑτέρων, ὀλίγου δὲ καὶ τῶν ἵππων καὶ ἄο- 

πλον γενέσϑαι, ἃ οὐδέποτ᾽ ἂν ἐποίησεν ᾿Δχιλλεὺς μὴ 

ἀπόπληκτος ὦν᾽ εἰ δὲ μή, πάντως ἂν αὐτὸν ἐκώλυσε 

Φοῖνιξ. ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἐβούλετο, φησί, ταχέως ἀπαλ- 

λάξαι τοῦ κινδύνου τοὺς ᾿4χαιούς, ἕως ἂν λάβῃ τὰ 

δῶρα, καὶ ἅμα οὐδέπω τῆς ὀργῆς ἐπέπαυτο. καὶ τί 

ἦν ἐμποδὼν αὐτὸν προελϑόντα ἐφ᾽ ὅσον ἐβούλετο 

πάλιν μηνίειν, συνεὶς δὲ τῆς τοιαύτης ἀλογίας αἱ- 

νίττεται διὰ πρόρρησίν τινα μένειν αὐτόν, ὡς, εἰ ἐξήει, 

πάντως ἀποϑανούμενον, ἄντικρυς αὐτοῦ κατηγορῶν 

δειλίαν, καίτοι ἐξὸν αὐτῷ διὰ ταύτην τὴν πρόρρησιν 

ἀποπλεῦσαι διενεχϑέντα πρὸς τὸν ᾿Δγαμέμνονα. οὐ 

μέντοι ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ Πατρόκλου ἐτύγχανεν ἀκη- 

χοὼς τῆς μητρός. ὃν φησιν ἐν ἴσῳ τῇ ἑαυτοῦ κεφα- 1 

λῇ τιμᾶν καὶ μηδὲ αὐτὸς ἔτι βούλεσϑαι ξὴν ἐχείνου 5: 

ἀποϑανόντος. ὅμως δὲ ὁρῶν αὐτὸν οὐ δυνάμενον βα- 

στάσαι τὸ δόρυ τἄλλα ἐδέδου δῆλον. ὅτι προσεοικότα 

τῷ δόρατι, καὶ οὐκ ἐφοβεῖτο μὴ οὐ δύνηται φέρειν 

αὐτά" ὥσπερ οὖν καί φησι συμβῆναι περὶ τὰς μάχας. 

ἀλλὰ γὰρ εἴ τις ἅπαντα ἐλέγχοι, πολὺ ἂν ἔργον εἴη. 

τὸ γὰρ ψεῦδος ἐξ αὑτοῦ φανερόν ἐστι τοῖς προσέχου - 

σιν᾽ ὥστε οὐδενὶ ἄδηλον καὶ τῶν ὀλίγον νοῦν ἐχόν- 

τῶν ὅτι σχεδὸν ὑπόβλητός ἐστιν ὁ Πάτροκλος καὶ 

τοῦτον ἀντήλλαξεν Ὅμηρος τοῦ ᾿Αχιλλέως, βουλό- 

μένος τὸ κατ᾽ ἐκεῖνον κρύψαι. ὑφορώμενος δὲ μή 

τις ἄρα καὶ τοῦ Πατρόκλου ξητῇ τάφον" ὥσπερ οἶμαι 
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καὶ τῶν ἄλλων ἀριστέων τῶν ἀποϑανόντων ἐν Τροίᾳ 
ἤ Ἁ -» , 

φανεροί εἰσιν οἱ τάφοι" διὰ τοῦτο προκαταλαμβάνων 
3 , “ 3 -»"Ἔ ; 3 ΟἿ Υ 3 Ἁ 

οὐκ ἔφη τάφον αὐτοῦ γενέσθαι καϑ' αὐτον. ἀλλὰ 
᾿ « » -»" Ἴ 

μετὰ τοῦ Αχιλλέως τεϑῆναι. καὶ Νέστωρ μὲν οὐκ 

ἠξίωσε μετ᾽ “Ἵντιλόχου ταφῆναι δι᾿ αὐτὸν ἀποϑανόν- ! 

τοβ; οἴκαδε τὰ ὀστῷ κομίσας" τὰ δὲ τοῦ “Ἵχιλλέως 

ὀστᾶ ἀνεμέχϑη τοῖς τοῦ Πατρόκλου; μάλιστα μὲν ον 

ἐβούλετο Ὅμηρος ἀφανίσαι τὴν τοῦ ᾿4χιλλέως τελευ- 
᾿ “ " 3 Υ ν.." ’ - εὐ ἐἰ "» λκ«..: 

τὴν ὡς οὔκ ἀποϑανοντος ἐν Ἰλίῳ. τοῦτο δὲ ἐπεὶ ἀδυ- 

νατον ἑώρα, τῆς φήμης ἐπικρατούσης καὶ τοῦ τάφου 
' “ δ᾽ 

δεικνυμένου, τό γε ὑφ ξκτορος αὐτὸν ἀποϑανεῖν 
3 ᾿ 3 

ἀφείλετο καὶ τοὐναντίον ἐκεῖνον ὑπὸ τοῦ ᾿Δ4χιλλέως 
3 »" Δ, »" Ἵ “" - »" 

ἀναιρεϑηναί φησιν, ος τοσοῦτον ὑπερεῖχε τῶν ἂν- 
Ὶ " -» 

9 ϑρώπων ἁπάντων, καὶ προσέτι αἰκισϑῆναι τὸν νε- 

κρὸν αὐτοῦ καὶ συρῆναι μέχρι τῶν τειχῶν. πάλιν 
ὃὲ εἰδὼς τάφον ὄντα τοῦ Ἕκτορος καὶ τιμώμενον αὐ- 
τὸν ὑπὸ τῶν πολιτῶν, ἀποδοϑῆναι αὐτὸν λέγει κε- 

λεύσαντος τοῦ Ζ'ιὸς καὶ λύτρων δοϑέντων. τέως δὲ 

τὴν ᾿ἀφροδίτην ἐπιμεληϑῆναι καὶ τὸν ᾿4πόλλω τοῦ 

διαμεῖναι τὸν νεκρόν. οὐκ ἔχων δὲ ὅ,τι ποιήσῃ τὸν 
3 τὰ ᾽ Ἁ 6 Ἁ -»ἭἪ ; λῚ 

Αχιλλέα, ἐπεὶ ἔδει αὑτὸν ὑπὸ τῶν Τρώων τινὸς 

ἀνῃρῆσθαι" οὐ γὰρ δὴ καὶ τοῦτον ἔμελλεν, ὥσπερ 
καὶ τὸν “ἴαντα, ὑφ᾽ ἑαυτοῦ ἀποϑανόντα ποιεῖν. 

φϑονῶν τῆς δόξης τῷ ἀνελόντι" τὸν ᾿Δ4λέξανδρόν 
φησιν ἀποκτεῖναι αὐτόν. ὃν πεποίηκε τῶν Τρώων : 

ἤ Ἢ » 

ον κάκιστον καὶ δειλότατον καὶ ὑπὸ τοῦ Μενελάου μι- 

" δεῖ ϑέντα, ὃν λοιδορούμενον ἀεὶ η- χροῦ δεῖν ξωγρηϑέντα, ὃν λοιδορούμενον ἀεὶ πεποίη 
Ὁ Ἁ ἃ ᾽ " κεν. ὡς μαλ ϑακὸν αἰχμητὴν καὶ ἐπονείδιστον ἐν τοῖς 

Ἕλλησι. καὶ ἵνα δὴ τοῦ Ἕχτορος τὴν δόξαν ἀφέλοιτο, 
Ἁ 

καὶ τὸν ᾿4χιλλέα φαίνεται καϑηρηκώς, πολὺ χείρω : 
3 ω “" Ὶ 

καὶ ἀδοξότερον αὐτοῦ ποιήσας τὸν ϑάνατον. τέλος δὲ 
, »ο , ᾿Ὶ - , 

προάγει ἤδη τεϑνηκότα τὸν ᾿4χιλλέα καὶ ποιεῖ μαχό- 
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μενον᾽ οὐκ ὄντων δὲ ὅπλων, ἀλλὰ τοῦ Ἕκτορος ἔχον - 

τος ἐν τούτῳ γὰρ ἔλαϑεν αὐτὸν ἕν τι τῶν ἀληϑῶν 

ῥηϑέν" ἐκ τοῦ οὐρανοῦ φησι κομίσαι τὴν Θέτιν ὑπὸ 

τοῦ Ἡφαίστου γενόμενα ὅπλα καὶ οὕτω δὴ γελοίως 

τὸν ᾿4χιλλέα μόνον τρεπόμενον τοὺς Τρῶας, τῶν δὲ 

ἄλλων “ ὥσπερ οὐδενὸς παρόντος. ἁπάντων 

ἐπελάϑετο᾽ ἅπαξ δὲ τολμήσας τοῦτο ψεύσασϑαι πάντα 

συνέχεε. καὶ τοὺς ϑεοὺς ἐνταῦϑα ποιεῖ μαχομένους 

ἀλλήλοις. σχεδὸν ὁμολογῶν ὅτι οὐδὲν αὐτῷ μέλει 

ἀληϑείας. πάνυ δὲ ἀσϑενῶς καὶ ἀπιϑάνως τὴν ἄρι-: 

στείαν διελϑών., ὁτὲ μὲν ποταμῷ μαχόμενον αὐτόν, 

ὁτὲ δὲ ἀπειλοῦντα ᾿“πόλλωνι καὶ διώκοντα αὐτόν" 

ἐξ ὧν ἁπάντων ἰδεῖν ἔστι τὴν ἀπορίαν αὐτοῦ σχεδόν᾽ 

οὐ γάρ ἐστιν ἐν τοῖς ἀληϑέσιν οὕτως ἀπίϑανος οὐδὲ 

ἀηδής" μόλις ποτὲ τῶν Τρώων εἰς τὴν πόλιν ψυ 

γόντων., τὸν Ἕχτορα πεποίηκε πρὸ τοῦ τείχους ἀν- 

δρειότατα ὑπομένοντα αὐτὸν καὶ μήτε τῷ πατρὶ 

δεομένῳ μήτε τῇ μ μα: πειϑόμενον. ἔπειτα φεύγοντα 

κύχλῳ τῆς πόλεως. ἐξ ξὸν εἰσελ ϑεῖν ; καὶ τὸν ᾿Αχιλλέα, 

τάχιστον ἀνθρώπων ἀεί ποτε ὑπ᾽ αὐτοῦ λεγόμενον, 

οὐ δυνάμενον καταλαβεῖν. τοὺς δὲ ᾿4“χαιοὺς ὁρᾶν 

ἅπαντας ὥσπερ᾽ ἐπὶ ϑέαν παρόντας καὶ μηδένα βοη- 

ϑεῖν τῷ ̓ Δχιλλεῖ. τοιαῦτα πεπονϑότας ὑπὸ τοῦ Ἕκτο- 

ρος χαὶ μισοῦντας αὐτόν, ὥστε καὶ νεκρὸν τιτρώ- 

“5 ὄκειν. ἔπειτα Ζ4ηίΐίφοβον ἐξελϑόντα τοῦ τείχους, ιαλ- 

λον δὲ ᾿᾿ϑηνᾶν παραλογίσασϑαι αὐτόν. εἰκασϑεῖσαν 

Δηιφύβῳ. καὶ τὸ δόρυ κλέψαι τὸ τοῦ Ἕχτορος ἐν τῇ 

μάχῃ. οὐδὲ ὅπως ἀποκτείνῃ τὸν Ἕκτορα εὑρίσκων, 

τρόπον τινὰ ἰλιγγιῶν περὶ τὸ ψεῦδος καὶ τῷ ὄντι ὡς 

0 ἐν ὀνείρατι μάχην διηγούμενος. μάλιστα γοῦν προσ-1 

ἔοικε τοῖς ἀτόποις ἐνυπνέοις τὰ περὶ τὴν μάχην ἐκεί- 

νην. εἰς τοῦτο δὲ προελϑὼν ἀπεῖπε λοιπόν, οὐκ 
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" [χὴ ἤ -» ’ 

ἔχων ὅ,τι χρήσηται τῇ ποιήσει καὶ τοῖς ψεύσμασι 
Ν ,ὕ 3 -» Ἵ 

δυσχεραίνων, ἀγῶνά τινα προσϑεὶς ἐπιτάφιον, καὶ 
» , , ᾿ 

πε τοῦτο πάνυ γελοίως, καὶ τὴν Πριάμου βασιλέως εἰς 
, ἤ ᾽» ' 

τὸ στρατόπεδον ἄφιξιν παρὰ τὸν ᾿Δχιλλέα, μηδενὸς 
" , " 3 -»"»5: Ἁ ἤ νΎ᾽΄΄ὋὉὋὉ’ 

αἰσϑομένου τῶν ᾿4χαιῶν. καὶ τὰ λύτρα τοῦ Εκτορος. 
Ά "» Ἁ »" ., - 

καὶ οὔτε τὴν τοῦ Μέμνονος βοήϑειαν οὔτε τὴν τῶν 

᾿Δμαξόνων, οὕτω ϑαυμαστὰ καὶ μεγάλα. ἐτόλμησεν 

εἰπεῖν, οὔτε τὸν τοῦ ᾿Αχιλλέως ϑάνατον οὔτε τὴν 

ἅλωσιν τῆς Τροίας. οὐδὲ γὰρ ὑπέμεινεν οἶμαι πάλαι 

τεϑνηκότα τὸν ᾿Α4χιλλέα ποιεῖν πάλιν ἀναιρούμενον, 

οὐδὲ νικῶντας τοὺς ἡττηϑέντας καὶ φεύγοντας. οὐδὲ 

τὴν κρατήσασαν πόλιν, ταύτην πορϑουμένην. οἱ δὲ 

ὕστερον ἅτε ἐξηπατημένοι καὶ τοῦ ψεύδους ἰἐσχύ- 

οντος ἤδη ϑαρροῦντες ἔγραφον. τὰ δὲ πράγματα 

οὕτως ἔσχεν. ᾿Αχιλλέως τελευτήσαντος ὑπὸ Ἕκτορος 

ἐν τῇ βοηϑείᾳ τῶν νεῶν, οἱ μὲν Τρῶες. ὥσπερ καὶ 

πρότερον, ἐπηυλίσϑησαν ἐγγὺς τῶν νεῶν. ὡς φυ- 

λάξοντες τοὺς ᾽᾿4χαιούς᾽" ὑπώπτευον γὰρ αὐτοὺς ἀπο- 

δράσεσϑαι τῆς νυκτός" ὁ δὲ Ἕχτωρ ἀνεχώρησεν εἰς 

τὴν πόλιν παρά τε τοὺς γονέας καὶ τὴν γυναῖκα, χαί- 

ρῶν τοῖς πεπραγμένοις, ἐπὶ τοῦ στρατεύματος κατα- 

λιπὼν Πάριν. ὃ δ᾽ αὐτός τε καὶ τῶν Τρώων τὸ πλῆ- 

ϑος ἐχάϑευδεν. ὡς εἰκὸς ἦν κεκοπωμένους καὶ μηδὲν 

προσδεχομένους κακόν, ἔτι δὲ παντελοῦς εὐπραγίας 
» ’ ψ Ἴ 

οὔσης. ἐν τούτῳ δὴ ᾿4γαμέμνων μετὰ Νέστορος καὶ 

Ὀδυσσέως καὶ 4Ιιομήδους βουλευσάμενος σιωπῇ κα- 

ϑείλκυσαν τῶν νεῶν τὰς πολλάς, ὁρῶντες ὅτι καὶ τῇ 

προτεραίᾳ μικροῦ διεφϑάρησαν; ὡς μηδὲ φυγὴν ἔτι 

εἷναι, καὶ μέρος οὐκ ὀλίγον ἣν ἐμπεπρησμένον αὐ- 

᾿πἰπτῶν, ἀλλ᾽ οὐ μία ναῦς ἡ Πρωτεσιλάου" ταῦτα δὲ 
") 9 ’ ᾶ Ἁ -Ὁ 

ποιήσαντες ἀπέπλευσαν εἰς τὴν Χερρόνησον. τῶν 
’ Ἁ , "» 

αἰχμαλώτων πολλὰ καταλιπόντες καὶ τῶν ἄλλων οὐκ 
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᾿ ᾽ Ὺ ᾿ - Ρ - 

ὀλίγα κτημάτων. ἅμα δὲ τῇ ἡμέρα φανεροῦ γενο- 
- ἢ; καὶ κ᾿ ᾿ , 

μένου τοῦ πράγματος, ὁ μὲν Εχτωῶρ ἠγανάκτει καὶ 
Ὶ , Ν , Ἁ ᾽ ω ᾽ "Κ΄ . ν. 
βαρέως ἔφερε καὶ τὸν “4λέξανδρον ἐλοιδόρει" τοὺς 

Ἁ " " ᾽ Ἁ ΠῚ » "» 3 . . Ἁ ΝᾺ 

γαρ πολεμίους αὕὗτον ἐκ τῶν χειρῶν ἀφεῖναι" τὰς δὲιδεν! 

σκηνὰς ἐνέπρησαν οἵ Τρῶες καὶ διήρπαξον τὰ κατα- 
λειφϑέντα. τοῖς δὲ ᾿4χαιοῖς ἐν τῷ ἀσφαλεῖ βουλευο- 

μένοις" οὐ γὰρ εἶχον οἱ περὶ τὸν Ἕχτορα ναυτικὸν 
ἕτοιμον, ὥστε διαβαίνειν ἐπ᾿ αὐτούς" ἐδόκει μὲν 
3 “Ὁ “«Ψ “" 3 ’ -»" 

ἀπιέναι πᾶσι. πολλοῦ πλήηϑους ἀπολωλότος καὶ τῶν 
᾿Ὶ ... " - . ’ Ὺ Ὗ ε ᾿᾿ “- , 

ἀρίστων ἀνδρῶν" κένδυνος δὲ ἣν μὴ ναῦς ποιηδά- 
ν ᾿  Ἀἅ Ἁ Ὃ  φ Ἁ 

μενοι παραχρήμα ἐπιπλεύυσῶσιν ἐπὶ την Ελλαδα. δια 

τοῦτο οὖν ἀναγκαῖον ἣν μένειν ὥσπερ κατ᾽ ἀρχὰς 
λῃστεύοντας, εἴ πως τῷ Πάριδι κάμνοντι διαλλάξειαν 
αὑτοὺς καὶ πρὸς φιλίαν πράξαντες ἀπελϑεῖν. ὡς δὲ 

ἔκριναν ταῦτα. καὶ ἐποίουν πέραν μένοντες. κἀν- 
ταῦϑα τοῖς Τρωσὶν ἐπῆλθον ἐκ μὲν Αἰθιοπίας Μέ- 
μνῶν. αἵ δὲ ᾿Δμαξόνες ἐκ τοῦ Πόντου βοηϑοὶ καὶ 
ἄλλο πλῆϑος ἐπικούρων, ὡς εὐτυχοῦντας ἐπυνθάνοντο 
τὸν Πρίαμον καὶ τὸν Ἕκτορα καὶ τοὺς ᾿4χαιοὺς ὅσον 
οὔπω διεφϑαρμένους πάντας, οἷ μέν τινες κατ᾽ εὕ- 
νοίαν, οὗ δὲ καὶ φόβῳ τῆς δυνάμεως" οὐ γὰρ τοῖς 

ἡττημένοις οὐδὲ τοῖς κακῶς πράττουσιν, ἀλλὰ τοῖς 
“-" .- ξ ἤ ᾿ ͵ 

νικῶσι καὶ τοῖς περιγενομένοις ἁπάντων πάντες 35:8} 

ἐθέλουσι βοηϑεῖν. μετεπέμψαντο δὲ καὶ οἱ ᾿4χαιοὶ 

παρ᾽ αὑτῶν εἴ τινα ἐδύναντο ὠφέλειαν" τῶν μὲν 
γὰρ ἔξωϑεν οὐδὲν οὐδεὶς ἔτι προσεῖχεν αὐτοῖς" ἀλλὰ 
Νεοπτόλεμόν τε τὸν ᾿4χιλλέως κομιδῇ νέον ὄντα καὶ 
Φιλοχτήτην ὑπεροφϑέντα πρότερον διὰ τὴν νόσον, 
καὶ τοιαύτας βοηϑείας οἴκοϑεν ἀσϑενεῖς καὶ ἀπόρους. 

ὧν ἀφικομένων μικρὸν ἀναπνεύσαντες πάλιν διέ- 
πλευσαν εἰς τὴν Τροίαν, καὶ περιεβάλοντο τεῖχος 

ἕτερον πολὺ ἔλαττον, οὐκ ἐν ᾧ πρότερον τόπῳ 
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" Ἁ 93 Ἁ ι. Ρ ,. 3 - 

παρὰ τὸν αἰγιαλόν, ἀλλὰ τὸ ὑψηλὸν αὐτοῦ καταλα- 
, » “ ᾿ 

βόντες. τῶν δὲ νεῶν αἱ μέν τινες ὑυφώρμουν ὑπὸ 
ος “ ᾿ -» " ων" τὸ τεῖχος. αἱ δὲ ἐν τῷ πέραν ἔμενον" ἅτε γὰρ οὐδε- 
’ , , Ὅ 3 " Κ᾿ » ἤ 

μίαν ἐλπίδα ἔχοντες κρατήσειν, ἀλλ΄ ομολογιῶν δεό- 
9 “ ᾿ 3 ’ ᾿ λ ἢ λ.λ᾽ 

ἱξενοι, καϑαάπερ εἶπον, οὐ βεβαίως ἐπολέμουν. ἁ 
3 ἤ ’ Ἁ 3 ᾽ »"Ὃ 

ἀμφιβόλως τρόπον τινὰ καὶ πρὸς ἀπόπλουν μᾶλλον 
᾿ ἤ Ν» "1 6 

τὴν γνώμην ἔχυντες. ἐνέδραις οὖν ὡς τὸ πολὺ καὶ 
᾿ ον καταδρομαῖς ἐχρῶντο. καί ποτὲ μάχης ἰσχυροτέρας 

ν᾿ -» Ἁ ’ ᾿ - 

γενομένης, βιαξομένων αὐτῶν τὸ φρούριον ἐξελεῖν, 
" ᾿ ϑΙ͂ν 3 ἤ ν᾿ " Ν , 

“ἴας τὲ ὑπὸ ἔχτορος ἀποϑνησκει καὶ Αντίλοχος ὑπὸ 
-» Ἁ -" Υ͂ 3 Ἁ 

τοῦ Μέμνονος πρὸ τοῦ πατρός" ἐτρώϑη δὲ καὶ αὐτὸς 
ἡ Υ Ἁ ν} “Ἢ 3 

ὁ Μέμνων ὑπὸ τοῦ ᾿Δντιλόχου., καὶ ἁποκομιξόμενος 
“ - Τ "“ ἡ 

τραυματίας τελευτᾷ κατὰ τὴν οδόν. συνέβη δὲ καὶ 
ν »ν 3 -» , ᾿ “ 

τοῖς “χαιοῖς εὐημερῆσαι τότε ὡς οὗ πρότερον. ὃ τε 
ν᾿ , ’ ϑων “ ε “ ᾿ Γ 

558 γὰρ Μέμνων μέγα ἀξίωμα ἔχων ἐτρώϑη καιρίως. τὴν 
, "» 

τε ᾿Δμαξόνα ἀπέχτεινε Νεοπτόλεμος καταδραμοῦσαν 
ἣ »" - 

ἐπὶ τὰς ναῦς ἰταμώτερον καὶ πειρωμένην ἐμπρῆσαι, 
’ » ,.. ἥ “ 9 

μαχόμενος ἐκ τῆς νεῶς ναυμάχῳ δόρατι, καὶ ᾿4λέξαν- 
3 , , “ Ω Ψ 

δρος ἀποϑνησκει Φιλοκτήτῃ διατοξευόμενος. ἣν οὖν 
3 Ἷ 8 ν “»" , ’ , αϑυμία καὶ παρὰ τοῖς Τρωσίν. εἰ μηδέποτε παύῦσον- 

ται τοῦ πολέμου μηδὲ ἔσται μηδὲν αὐτοῖς πλέον νι- 
᾿" "7 , ᾿» β , ᾿ ᾿ 3 

κῶσιν. 0 τὲ Π]ρίαμος αλλοὸς ἐγεγόνει μετὰ τὴν 41λε- 
᾿ , “ ᾿ ᾿ ᾿ ἤ ξανδρου τελευτήν, σφοδρα ἀνιαϑεὶς καὶ φοβούμενος 

ς - Νὴ ᾿ “ ᾿ » 
ὑπὲρ τοῦ Ἄκτορος. πολὺ δὲ φαυλότερον ἔσχε τὰ τῶν 
3 . ᾽ ἥ ᾿ » 4 . “χαιῶν “Αἀντιλόχου τε καὶ Αἴαντος τεϑνηκοτῶν" Ἔ 
Ὗ , ὶ " ἤῃ.8 “ , 
ὥστὲ πέμπουσι περὶ συμβασεῶν. φαόσκοντες ἀπιξναι 

“ Ω ᾽ 

γενομένης εἰρήνης καὶ ὁρκὼν ὀμοσϑέντων μηκέτι 
ἤ)Ἅ ἤ 3 ᾿ ᾽ , , στρατεύσειν μήτε αὐτοὺς εἰς τὴν ᾿“σίαν μήτε ἐκείνους 

ὲ ἣ ἣ μ᾿ “ ᾿, ὃὲ “- δ ᾿ Ἥ 3 ψ) . 

πὶ τὸ “ργος. μετὰ δὲ ταῦτα ὁ μὲν Εκτωρ ἀντέλεγε 
. Ἁ ν᾿ , Ἁ ’ , πολὺ γὰρ εἶναι κρείττους καὶ τὸ ἐπιτείχισμα ἔφη 
Ἁ , “ κἢ " ἤ ΝᾺ ’» ἡμὴ κατὰ κράτος αἷρήσειν᾽ μάλιστα δὲ ἐχαλέπαινε τῇ 

3 Ἷ ν -» Ά -“΄ὃ Ἁ 

“λεξανδρου τελευτῇ. δεομένου δὲ τοῦ πατρὸς καὶ 
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Ἁ -» Ἁ 6 “- ᾿ ᾿ς »" ᾽ Ἀ ᾿ 

τὸ γῆρας τὸ αὑτοῦ λέγοντος καὶ τῶν παίδων τον ϑα- 
-» ν 3 ,) , ’ 

νατον. τοῦ τε ἄλλου πλήϑους ἀπηλλάχϑαι βουλομέ- 
᾿ ᾿ " ; " .Ἅ. λυ) Ἢ ᾿ 

νου; τὰς μὲν διαλύσεις συνεχώρησεν" ἠξίου δὲ τοὺς 
, Ἁ ’ " . - ᾿ ὮΝ 

4χαιους τὰ τὲ χρήματα διαλύυσαι τα δαπανηϑέντα εἰς 
Ἁ " ,  Κῦ0ι(ι »» Ὁ Ἂ 3 ῳ, 

5 τὸν πόλεμον καὶ δίκην τινὰ ὑποσχεῖν. οτι μηδὲν ἀδὲ- 
, “ Υ͂ ’ 

κηϑέντες ἐστρατεύσαντο, καὶ τὴν τε χῶραν διέφϑει- 
“Ὁ " ἂν ἣΝ Ἢ , Ν Ν . 

ραν πολλοῖς ἔτεσι καὶ ἄνδρας ἀγαϑοὺυς ἄλλους τὲ καὶ 
"᾿ Ἂ ' 3 , -" ’ 3 ᾽ κέ 

Αλέξανδρον, οὐδὲν ὑπ᾽ αὐτοῦ παϑόντες. ἀλλ᾽ οτι 
, “»" , ἃ “Ὁ " 

κρείττων ἐνομίσϑη κατὰ μνηστείαν καὶ γυναῖκα ἔλα- 
“» ᾿ΕΝ ,ω. -»"Ὕ ᾿ Ν Υ̓ “ Ν᾿" 

0 βὲν ἐκ τῆς Ἑλλάδος τῶν κυρίων διδόντων. ὁ δὲν 

Ὀδυσσεύς, οὗτος γὰρ ἐπρέσβευε περὶ τῆς εἰρήνης, 

παρῃτεῖτο, ἐπιδεικνὺς ὅτι οὐχ ἥττω δεδράκασιν ἢ 

πεπόνϑασι., καὶ τὴν αἰτίαν ἐκείνοις ἀνετίέϑει τοῦ 

πολέμου" μηδὲν γὰρ δεῖν ᾿4λέξανδρον τοσούτων οὐ- 

ι5 σῶν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν γυναικῶν. τὸν δὲ εἰς τὴν Ἑλ- 

λάδα ἐλϑόντα μνηστεύειν καὶ ἀπελθεῖν καταγελά- 

σαντα τῶν ἀρίστων παρ᾽ αὐτοῖς, πλούτῳ νικήσαντα" 

συμβῆναι γὰρ οὐχ ἁπλῶς τὴν μνηστείαν, ἀλλὰ ἐπι- 

βουλεύειν αὐτὸν τοῖς ἐκεῖ πράγμασι διὰ τοῦτο μὴ 

20 λανθάνειν αὐτούς" ὥστε τὸ λοιπὸν ἠξίου παύσασϑαι; 

τοσούτων κακῶν γεγονότων ἀμφοτέροις, καὶ ταῦτα 

ἐπιγαμίας τε οὔσης καὶ συγγενείας τοῖς ᾿4τρεέίδαις 

πρὸς αὐτοὺς διὰ Πέλοπα. περὶ δὲ τῶν χρημάτων 
ἢ Ὶ Ὶ Ξ ᾿ ἔχιν ᾿ ᾿ 

κατεγέλα᾽ μὴ γὰρ εἶναι χρήματα τοῖς Ελλησιν. ἀλλὰ 

γσ καὶ νῦν τοὺς πολλοὺς ἑκόντας στρατεύεσϑαι διὰ τὴν 

οἴκοι πενίαν. ταῦτα δὲ ἔλεγεν ἀποτρέπων αὐτοὺς τῆς 
ξυυ » , ᾿ - Ὑ͵ “νὼ 

ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα στρατείας. εἰ δὲ δεῖ τινα δίκην γε- 80 
- »" ’ 3 Ἁ 6 "" 

νέσϑαι τοῦ εὐπρεποῦς χάριν, αὕτος εὑρεῖν. κατα- 

λείψειν γὰρ αὐτοὺς ἀνάϑημα κάλλιστον καὶ μέγιστον 
Ψ 2 - , 6 ἡ " ἢ - 

80. τῇ Αϑηνᾷ καὶ ἐπιγράψειν ἸΙλαστήριον “χαιοὶ τῇ 
ΠῚ ᾿ - »" ἤ,Ἅ 

᾿4ϑηνᾷ τῇ Ἰλιάδι. τοῦτο γὰρ φέρειν μεγάλην τιμὴν 

ἐχείνοις᾽ καϑ᾽ ἑαυτῶν δὲ γίγνεσθαι μαρτύριον ὡς 
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δ 6 δ "» 

ἡττημένων. παρεκάλει δὲ καὶ τὴν Ἑλένην ὑπὲρ τῆς 
’ .1 “ 

εἰρήνης συλλαμβάνειν. ἡ δὲ συνέπραττε προϑυμῶς" 
» ᾿ “ ᾽ “ς " » ω᾿ ᾿ 
ἤχϑετο γὰρ τι δι΄ αὑτὴν οὗ Τρῶες ἐδόχουν πολλὰ 

κακὰ πάσχειν. καὶ ποιοῦνται τὰς διαλύσεις. καὶ 
Ν Ἁ ’ Γ ,. ᾿ "Ὁ 2 .Ὁ ."" 

σπονδαὶ γίγνονται τοῖς Τρωσὶ καὶ τοῖς .4χαιοῖς" Ομη- 
ρος δὲ καὶ τοῦτο μετήνεγκεν ἐπὶ τὸ ψεῦδος. εἰδὼς 

’ 3 ᾽ " -- 

γενόμενον" ἀλλ᾽ ἔφη τοὺς Τρῶας συγχέαι τὰς σπον- 
" " " ᾽ " Ο Ὡ 

δάς" ὦμοσάν τε ἀλλήλοις ὃ τε- ἕκτωρ καὶ ᾿Ζγαμέμνων 

καὶ τῶν ἄλλων οἵ δυνατοὶ μήτε τοὺς Ἔλληνας ποτε 
Ἷ ω " 

στρατεύσειν εἰς τὴν ᾿Ασίαν. ἕως ἂν ἄρχῃ τὸ Πριάμου 
ΠῚ “ Ἁ " “ Ἃ 

γένος. μὴτε τοὺς Πριαμέδας εἰς Πελοποννησον ἢ 
᾿ κ᾿} ἤ Ἃ ἤ Ἵ ,᾿ “" » 

Βοιωτίαν ἢ Κρήτην ἢ Ἰϑάκην ἡ Φϑίαν ἡ Εὐβοιαν. 
ἢ ᾿ , ,ὔ -» 

ταύτας γὰρ μόνας ἐξαιρέτους ἐποίουν" περὶ δὲ τῶν 
Ν, ᾽ ἢ » 3 - 

Ϊ ον ἄλλων οὐκ ἐβούλοντο ὀμνύειν οἵ Τρῶες οὐδὲ τοῖς 

᾿Δτρείδαις ἔμελε. τούτων δὲ ὀμοσϑέντων, ὃ τε ἵπ- 
πος ὑπὸ τῶν ᾿Αχαιῶν ἐπετελέσϑη, μέγα ἔργον. καὶ 

ἀνήγαγον αὐτὸν οἵ Τρῶες πρὸς τὴν πόλιν. καὶ τῶν 
πυλῶν οὐ δεχομένων. μέρος τι τοῦ τείχους καϑεῖλον " 
ὅϑεν γελοίως ἐλέχϑη τὸ ἁλῶναι τὴν πόλιν ὑπὸ τοῦ 
ἵππου. καὶ τὸ στράτευμα ὥχετο ὑπόσπονδον τοὐύτῷ 
τῷ τρόπῳ. τὴν δὲ Ἑλένην ὁ Ἕχτωρ συνῴκισε Ζηι- 
φόβῳ, ὃς ἦν μετ᾽ ἐκεῖνον τῶν ἀδελφῶν ἄριστος. ὃ 

δὲ πατὴρ αὐτοῦ τελευτᾷ πάντων εὐδαιμονέστατος, 

πλὴν ὅσα λελύπηται περὶ τῶν παίδων τῶν τετελευ- 
, , Ν , ἡ “ 1 κ" Ἁ - 05 τηκόοτῶν. καὶ αὑτος βασιλευσας συχνὰ ἔτη καὶ πλεῖ- 

στα τῆς ᾿Ασίας καταστρεψάμενος γεραιὸς ἀποϑνή- 
σκει, καὶ ϑάπτεται πρὸ τῆς πόλεως. τὴν δὲ ἀρχὴν 

Σχαμανδρίῳ τῷ παιδὶ κατέλιπε. ταῦτα δὲ ἔχοντα 
οὕτως ἐπίσταμαι σαφῶς ὅτι οὐδεὶς ἀποδέξεται, φή- 
σουσι δὲ ψευδῆ πάντες εἶναι, πλὴν τῶν φρονούντων, 

᾿ ᾿ οΞ΄Ὁ ᾽ ᾿ ν᾽ κὶ . ς ᾿ 
οὐ μόνον οἵ Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ υμεῖς. ἡ γαρ δια- 

βολὴ σφόδρα χαλεπόν ἐστι καὶ τὸ ἐξηπατῆσϑαι πολὺν 
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χρόνον. σκοπεῖτε δὲ τἀναντία πῶς ἐστι γελοῖα. ἀφε- 

λόντες τὴν δόξαν καὶ τὸ προκατειλῆφϑαι" κρυφϑήη- 

ναι μὲν ἐν τῷ ἵππῳ στράτευμα ὅλον, τῶν δὲ Τρώων 

μηδένα αἰσϑάνεσϑαι τοῦτο μηδὲ ὑποπτεῦσαι., καὶ 

ταῦτα μάντεως οὔσης παρ᾽ αὐτοῖς ἀψευδοῦς. ἀλλὰ 

χομέσαι τοὺς πολεμίους δι᾽ αὑτῶν εἰς τὴν πόλιν" πρό- 

τερον δὲ ἕνα ἄνδρα πάντων ἡττωμένων ἱκανὸν γε- 

νέσϑαι γυμνὸν ἐπιφανέντα τῇ φωνῇ τρέψασϑαι το- 

σαύτας μυριάδας, καὶ μετὰ τοῦτο ὅπλα οὐκ ἔχοντα, 

) ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λαβόντα νικῆσαι τοὺς μιᾷ πρότερον 
6 - Ἢ ὴ "ἢ Ἴ »Ἤ})Ἅ 

ἡμέρα κρατοῦντας καὶ διώκειν ἅπαντας ἕνα ὄντα. 
᾿ “ “ δ Φ -- 

αὐτὸν δὲ ἐκεῖνον τοσοῦτον ὑπερέχοντα ἀποϑανεῖν 
ἡ » ᾿; Ἁ " 6 3 ᾿ 

ὑπὸ τοῦ πάντων κακίστου τὴν ψυχὴν. ὡς αὐτοί φα- 
» " ἤ » »" ἤ 

σιν. ἄλλου τε ἀποϑανοντος ἄλλον σκυλευϑηναι, μονῷ 

“" ᾽ ; » ἥ » δ Ἁ .Ἶ 

δέ τινα τῶἦἤν αριστῶν τοσαυτα ΣΤ πολεμουντα υπὸ μὲν 

- " ᾿ 3 -..υ κ᾿ Ἁ 3 

τῶν πολεμίων μηδενὸς ἀποθανεῖν" αὐτὸν δὲ ὁρ- 
3 , " Ἂ - ἤ ᾿ 

γισϑέντα ἀἁποσφαξαι, καὶ ταῦτα δοκοῦντα σειυνοτα-ῖδῦΝ ἡ 
᾿ » ἤ Ἁ ἃ 

τον καὶ πραύτατον εἶναι τῶν συμμάχων. ἴτον δὲ 
,. “Ὁ ). ΄ Ἁ ὰ 

ποιήτην προϑέμενον εἰπεῖν τὸν Τρωικὸν πολεμον 
Ἁ ἢ » ἤ - 

τὰ κάλλιστα καὶ μέγιστα τῶν γεγονότων ἐᾶσαι καὶ 
ν᾿ " μι - ᾿ν - "»" “ 

μηδὲ τὴν αλωσιν τῆς πόλεως διελθεῖν. ταῦὺυτα γὰρ 
) »" ξ ᾿: 

ἐστιν ἐν τοῖς πεποιημένοις καὶ λεγομένοις. ὁ μὲν 
3 , ᾿ »" , - 3 κέ 

4χιλλεύς, προηττημένων τῶν ᾿4χαιῶν οὐκ εἰς ἁἀπαξ 
᾽ "Ὁ "» ἤ ᾽ ,, “» ΓΙ - 

οὐδὲ τῶν ἄλλων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ἑαυτοῦ στρα- 
- ’ Ις -»Ὕ Ἁ ’ 

τιᾶς. μόνος περιγενόμενος καὶ τοσοῦτον τὰ πράγματα 
, ν}. »᾿ δ ν» ᾽ " , » 

μεταβαλῶν. αὐτὸς δὲ Εχτορα μὲν ἀποκτείνας, ὑπὸ 
"ν » : ᾿ , " , [ ᾽ [} ᾿ » 

ὃὲ ᾿“λεξάνδρου ἀποϑνήσκων., ὃς ἣν ὑυστατὸς τῶν 
ἤ δ 3 : Ἷ " 

Τοώων. ὡς αὐτοὶ λέγουσι. Πατρόκλου δὲ ἀποϑα- 
3, 9 Ἱ , Ν᾿ 

’ ’ ΙΥ ,. Ἁ 

νόντος, σκυλευόμενος ὁ ᾿Αχιλλεὺς καὶ τὰ ἐκείνου 
Γ ἐ “ἹΝΝ νυ} , , ,- 

ληφϑέντα ὅπλα. ὁ δὲ Πάτροκλος οὐ ταφείς. ἐπειδὴ 
ἣ “ ᾿ Γ, , ΠΝ "ἡ 

ὃὲ Αἴαντος ἣν τάφος καὶ πάντες ἤδεσαν αὕτον ἐν 

ΘΟΕΒΑΤΙΟ ΣΙ. 0)ῦ 

᾿ ’ Ἁ Ἀ “ ,. ν ᾿ 

Τροία τελευτήσαντα. ἵνα δὴ μὴ ποιησῃ τὸν ἁποκτεί- 
Ι “ ἂν. ᾽ Ἁ ΄ Ἁ , ͵ , Ν κ᾿ ᾿ 

ναντὰ ἔνδοξον, αὐτὸς αὑτὸν ἀνελῶν. οἵ δὲ “4 χαιοὶ 
ἤ Ἁ “» 3 ’ »" Ἁ Ἁ 

φεύγοντες μὲν ἐκ τῆς 4σίας σιωπῇ καὶ τὰς σκηνὰς 
ἤ " “ Υ ᾿Ἷ -»“" 

κατακαύσαντες καὶ τὸ ναύσταϑμον ἁφϑὲν ὑπὸ τοῦ 
"“ν-" ᾿ ω , »" δ ᾿ 3 
Ἕκτορος καὶ τὸ τεῖχος αὐτῶν ἑαλωκὸς, καὶ ἀνάϑημα. 
3 ᾿ 3 ν ν ἡ“ ,. ς ᾿ , ᾿ 
ἀναϑέντες τῇ ϑηνα καὶ ἐπιγραψαντὲς. ὡς ἔϑος ἐστὶ 

᾿ ν 3 ᾿ τ Ἁ " δη 

τοὺς ἡττημένους. οὐδὲν δὲ ἧττον τὴν Τροίαν ἑλόντες, 
Ν "Ν»" " " Υ 3 2 

ἐν δὲ τῷ ἵππῳ τῷ ξυλίνῳ στράτευμα ἀνθρώπων ἀπο- 
Υ -»" Ὶ ’ »" 

κρυφϑέν. οἱ δὲ Τρῶες ὑποπτεύσαντες μὲν τὸ πράγμα 
ἤ -" Ἁ " Ὺ 

καὶ βουλευσάμενοι κατακαῦσαι τὸν ἵππον ἡ διατε- 
μὴ ᾿ ᾿ ἤ " 3 " 

μεῖν, μηδὲν δὲ τούτων ποιήσαντες, ἀλλὰ πίνοντες 
ῇἬ “- ἤ ν᾿ "᾿ - 

καὶ καϑεύδοντες. καὶ ταῦτα προειπούυσης αὑτοῖς τῆς 
- ἢ Ὺ »" 3 ’ὔ "᾽Ό᾽᾿΄»»» 

Κασσάνδρας.] ταῦτα οὐκ ἐνυπνίοις ἐοικότα τῷ ὦντι 
᾿ 3 " , ᾿ , ᾿" Ρὼ 

καὶ ἀπιϑανοις ψευσμασιν; ἕν γαρ τοῖς Φἀόρῳ γε- 
᾿ ,᾿ -» 6 ᾿ ᾿ , Ψ ᾿ , 3 ’  "ω ᾿,"» 

5 δὲ ἐκείνῳ τῶν ἡγεμόνων μὴ γενέσθαι τάφον. ἄλλοντοτπ [55 κγραμμένοις ὀνείρασιν οἱ ἀνϑρῶποι τοιαῦτας οψεις 
ς " » ὮΝ “- 3 , ᾽ 

ὁρῶσι. νῦν μὲν δοκοῦντες ἀποϑνήσκειν καὶ σκυλευε- 
' ἤ ᾿ κ" Γ 

σϑαι. πάλιν δὲ ἀνέίστασϑαι καὶ μάχεσϑαι γυμνοὶ 
"ἢ ,᾽ Ὰ ’ ᾿ Γ ω "" 

ὄντες. ἐνίοτε δὲ οἰόμενοι διώκειν καὶ τοῖς ϑεοῖς δια- 
, , ς ᾿ 3 " , . " λέγεσϑαι καὶ αὐτοὺς ἀποσφαττειν καὶ μηδενὸς δει- 

-Ό»ν» Ψ 

νοῦ ὄντος, καὶ οὕτως. εἰ τύχοι ποτέ, πέτεσϑαι καὶ 
, . Ἀ » ) Ψ ᾿ ᾿] Ὶ 

βαδίξειν ἐπὶ τῆς ϑαλαττης. ὡστὲ καὶ τὴν Ὁμήρου 
" 9 -»Ἥ » μ» ἤ "“- 

ποίησιν ὀρϑῶς ἂν τινα εἰπεῖν ἐνύπνιον. καὶ τοῦτο 
» 9 εμέ Α 3 Ὁ" αν 
ἄκριτον καὶ ἀσαφές. αξιον δὲ κἀκεῖνο ἐνθυμηϑῆναι 

᾿ “ἀἊ κα ς » ι Ο 
πρὸς τοῖς ὁμολογουμένοις. ομολογοῦσι γὰρ ἅπαντες 

᾿ τντοὺς ᾿“χαιοὺς ἐκ τῆς ᾿Ασίας ἀναχϑῆναι χειμῶνος ἤδη, : 
Ἁ -» 3 Ἁ " 

καὶ διὰ τοῦτο ἀπολέσϑαι τὸ πλέον τοῦ στόλου περὶ 
Ὶ » ωωὠων ᾿ , ᾿ Ἀ. Ὰ "» μμ τὴν Εὐυβοιαν" ἔτι δὲ μὴ κατὰ ταῦτο πλεῖν ἀπαντας: 

. Ἁ Ἁ “ , ν᾿ 

ἀλλὰ στασιάσαι τὸ στράτευμα καὶ τοὺς ᾿Δτρείδας, καὶ 
ι ᾽ ι ᾿ 

τοὺς μὲν ᾿Ζγαμέμνονι. τοὺς δὲ Μενελάῳ προσϑέσϑαι., 
Ἁ Ὺ ᾽ ἔ ᾿ 3 " ᾿ ν , 

π τοὺς δὲ καϑ᾽ αὐτοὺς ἀπελθεῖν, ὧν καὶ Ὅμηρος ἐν 
3 Ὦ , Ἁ 5 

Οδυσσείᾳ μέμνηται. τοὺς μὲν γὰρ ξεὺ πράττοντας 
Ἂ "Ἢ" ᾿. -" "" Ἀ " 6 

ὁμονοεῖν εἰκὸς καὶ τῷ βασιλεῖ τὸ πλεῖστον ὑποτάτ- 
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τεσϑαι, καὶ τὸν Μενέλαον μὴ διαφέρεσϑαι πρὸς τὸν 

ἀδελφὸν παραχρῆμα τῆς εὐεργεσίας" τοῖς δὲ ἡττη- 

μένοις καὶ κακῶς πράττουσιν ἅπαντα ταῦτα ἀνάγκη 

συμβαίνειν. ἔτι δὲ τοὺς μὲν φοβουμένους καὶ φεύ- 

5 γοντας ἐκ τῆς πολεμίας ἀπιέναι τὴν ταχίστην" [τοὺς 

δὲ νικῶντας καὶ διακινδυνεύειν μένοντας " τοὺς δὲ 

κρατοῦντας καὶ πρὸς τοῖς αὑτῶν ἔχοντας τοσοῦτον 

πλῆϑος αἰχμαλώτων καὶ χρημάτων περιμένειν τὴν 

ἀσφαλεστάτην ὥραν. ἅτε καὶ αὐτῆς τῆς γῆς κρατοῦν- 

ιο τας καὶ πολλὴν ἁπάντων ἀφϑονίαν ἔχοντας . ἀλλὰ μὴ 

δέκα ἔτη περιμείναντας διαφϑαρῆναι παρ᾽ ὀλίγον. αἵ 

τε οἴκοι συμφοραὶ καταλαβοῦσαι τοὺς ἀφικομένους 

οὐχ ἥκιστα δηλοῦσι τὸ πταῖσμα καὶ τὴν ἀσϑένειαν 

αὐτῶν" οὐ πάνυ γὰρ εἰώϑασιν ἐπιτέϑεσϑαι τοῖς νι- 

ι» κῶσιν οὐδὲ τοῖς εὐτυχοῦσιν, ἀλλὰ τούτους μὲν 

ϑαυμάξουσι καὶ φοβοῦνται, τῶν δὲ ἀποτυχόντων 

καταφρονοῦσιν οἵ τε ἔξωϑεν καί τινες τῶν ἀναγ- 

καίων. φαίνεται δὲ ᾿ Δγαμέμνων ὑπὸ τῆς γυναικὸς 

ὑπεροφϑεὶς διὰ τὴν 1 ἧτταν, ὅ τε Αἴγισϑος ἐπιϑέμενος 

0 αὐτῷ καὶ κρατήσας ῥᾳδέωρ, οἵ τε ᾿4ργεῖοι καταλα- 

βόντες τὸ πρᾶγμα καὶ τὸν Αἴγισϑον βασιλέα ἀπο- 

δείξαντες , οὐχ ἂν εἰ μετὰ τοσαύτης δόξης καὶ δυνά- 

μεῶς ἀφικόμενον τὸν ᾿Δ4γαμέμνονα ἀπέχτεινε, κρα- 

τήσαντα τῆς ᾿Ασίας. ὃ τὲ Διομήδης ἐξέπεσεν οἴκοϑεν, 

9Κ. οὐδενὸς ἔλαττον εὐδοκιμῶν ἐν τῷ πολέμῳ, καὶ 

Νεοπτόλεμος εἴτε ὑπὸ Ἑλλήνων εἴτε ὑπὸ ἄλλων τι- 

νῶν" μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ καὶ πάντες ἐξέπεσον ἐκ τῆς 

Πελοποννήσου, καὶ κατελύϑη τὸ τῶν Πελοπιδῶν γέ- 

νος δι᾿ ἐκείνην τὴν συμφοράν, οἱ δ᾽ Ἡρακλεῖδαι; 
ἤ ψ "" "ν “ Ἁ 3 ’ . - , , ᾿ 

40 πρότερον ἀσϑενεῖς ὄντες καὶ ἀτιμαξόμενοι, κατη λϑὸον 15 
᾿ . ἃ »ἂ “ ’ » 4 Ἁ 

μετὰ Δωριέων. Ὀδυσσεὺς δὲ ἐβράδυνεν ἑκῶν. τὰ 
, ᾿ ν " Ἁ 

μὲν αἰσχυνόμενος, τὰ δ᾽ ὑποπτεύων τὰ πραγματα. 

2018 μετασχόντες. 

ΟΒΑΤΙΟ ΧΙ. 9207 
Ἃ » ὕ - καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ μνηστείαν ἐτράπησαν τῆς Πηνελό- 
᾿ -» ῇ)Ἅ δ “ » ἡ πης καὶ τῶν χτημάτων ἁρπαγὴν ἡ τῶν Κεφαλλήνων 

’ 3 , »" , -» 

νεότης. καὶ οὐδεὶς ἐβοήϑει τῶν φίλων. τῶν Ὀδυσ- 
’ 3. τ 1} Ψ - , σέως οὐδὲ Νέστωρ οὕτως ἐγγύϑεν. ἅπαντες γὰρ 

ἦσαν ταπεινοὶ καὶ φαύλως ἔπραττον οὗ τῆς στρατείας 
τοὐναντίον δὲ ἐχρῆν δεινοὺς ἅπασι 

’ Ἁ “Ἢ 9 “- φαίνεσϑαι τους νενικηκότας καὶ μηδένα αὐτοῖς ἐπι- 
"» , ᾿ Ν “ 3 "4 χειρεῖν. Μενέλαος δὲ τὸ παράπαν οὐχ ἧκεν εἰς Πε- 

, 3 2 λοποννησον, ἀλλ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ κατέμεινε. καὶ ση- 
" Ν  α. “» , ’ ᾿ , 3 μεῖά γε ἔστιν ἄλλα τε τῆς ἀφίξεως καὶ νομὸς ἀπ᾽ αὖ- 
-»" ἤ 5 " 

τοῦ καλούμενος, οὔκ ἂν εἰ ἱπεπλανημένος καὶ πρὸς 
3 ᾿ 3 ’ Υ͂ “ἡ 

ὀλίγον ἀφέκετο. γήμας δὲ τὴν τοῦ βασιλέως ϑυγα- 
τέρα καὶ διηγήσατο τοῖς ἱερεῦσι τὰ τῆς στρατείας 

Ἂ 3 οὐδὲν ἀποχρυπτόμενος. οἵ δέ φασιν ὅτι καὶ τὴν 
ἔ ] 1] . " , Υ " ἤ 93 ὔ ἔλενην ἕκεῖϑεν ἔλαβεν. λόγον ἁπάντων ἀπιστότα- 
τον " τέως δὲ ἐλάνϑανεν εἴδωλον ἐκ τῆς Τροίας ἔχων" 
[χ᾿ ᾽ “ Ἂ Ἢ ὁ τὲ πόλεμος συνειστήκει περὶ εἰδώλου τὰ δέκα ἔτη. 

"ἢ Ὁ - , 
σχεδὸν δὲ καὶ Ὅμηρος ἐπίσταται τοῦτο καὶ αἰνίττεται, 

- φήσας τὸν Μενέλαον μετὰ τὴν τελευτὴν ὑπὸ τῶν 
' » ᾽ν", , ᾿ » Ἷ ᾿ ϑεῶν εἰς τὸ Ἡλύσιον πεδίον πεμφϑῆναι. ὅπου μήτε 

" 3 ’ ΜΝ) νιφετὸς γίγνεται μήτε χειμών, ἀλλ᾽ αἰϑρία δι᾽ ἔτους 
-“»"ἢΆ 3 Ό Ἁ »"ἅ -ὦ“7 καὶ πρᾶος ἀήρ᾽ ὃ γὰρ τῆς Αἰγύπτου τόπος τοιοῦτός 

ἐστι. δοκοῦσι δέ μοι καὶ τῶν ὕστερον ποιητῶν τινες 
᾿ » " " ’ Ἢ ὑποπτεῦσαι τὰ πράγματα. τὴν γὰρ Ἑλένην ἐπιβου- 

," αὶ Ἁ ἢ ἢ ᾽ὔ γμνν λευϑήῆναι μὲν ὑπὸ Ὁρέστου λέγει τις τῶν τραγῳῷδο- 
" 3 ᾿ , - ,» Ἁ 3 - Ἂν ποιῶν εὐϑυς ἐλθοῦσαν, γενέσθαι δὲ ἀφανὴ τῶν 

ν]} ᾿ -- ", ἤ ἀδελφῶν ἐπιφανέντων. τοῦτο δὲ οὐκ ἄν ποτε ἐποίη-- 
᾿ Ἢ Ἵ χη - 

σεν. εἶ ἐφαίνετο ἡ Βλένη κατοικήσασα ὕστερον ἐν τῇ 
δνγ Γ "»" “Ρ Ἁ » Ελλαδι καὶ τῷ Μενελάῳ συνοῦσα. τὰ μὲν δὴ τῶν 
ὃ. , ᾿ ᾿ ’ “» 3 

λληνων μετὰ τὸν πόλεμον εἰς τοῦτο ἡλϑε δυστυχίας 
καὶ ταπεινότητος. τὰ δὲ τῶν Τρώων πολὺ κρείττονα 

ΑΝ Γ ἊΨ ᾿ ἤ καὶ ἐπικυδέστερα ἐγένετο. [τοῦτο μὲν γὰρ Αἰνείας 
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ὑπὸ Ἕκτορος πεμφϑεὶς μετὰ στόλου καὶ δυνάμεως φασιν, ὡς ἀπέπλευσαν οἵ ᾿4χαιοί, πολλοῦ πλήϑους 
πολλῆς Ἰταλίαν κατέσχε τὴν εὐδαιμονεστάτην χώ- εἰς τὴν πόλιν συνεληλυϑύότος καὶ μηδὲ τῶν ἐπικού- 
ραν τῆς Ε ̓ὑρώπης᾽ τοῦτο δὲ Ἕλενος εἰς μέσην ἀφι- 30) ἢ ρῶν ἀπιέναι βουλομένων ἁπάντων. ἔτι δὲ ὁρῶντα 
κόμενος τὴν Ἑλλάδα Μολοττῶν ἐβασίλευσε καὶ τῇριων τὸν Αἰνείαν οὐκ ἀνεχόμενον, εἰ μὴ μέρος λάβοι τῇβ 

5. Ἡπείρου πλησίον Θετταλίας. καίτοι πότερον εἰχὸς ἢ ἀρχῆς ταῦτα γὰρ ὑποσχέσϑαι τὸν Πρίαμον αὐτῷ 
ἣν τοὺς ἡττηϑέντας ἐπιπλεῖν ἐπὶ τὴν τῶν κρατησάν- διαπολεμήσαντι τὸν πόλεμον καὶ ἐκβαλόντι τοὺς 

τῶν χῶραν καὶ βασιλεύειν παρ᾽ αὐτοῖς ἢ τοὐναντίον ᾿ἀχαιούς᾽ οὕτω δὴ τὴν ἀποικίαν στεῖλαι χρημάτων 
τοὺς κρατήσαντας ἐπὶ τὴν τῶν ἡττημένων. 1] πῶς δέ, 'ν τὸ οὐ φεισάμενον καὶ πλῆϑος ὁπόσον αὐτὸς ἐβούλετο 
εἴπερ ἁλούσης Τροίας ἔφευγον οὗ περὶ τὸν Αἰνείαν ! πέμψαντα μετὰ πάσης προϑυμίας. λέγειν δὲ αὐτὸν 

ιὺ καὶ τὸν “Αντήνορα καὶ τὸν Ἕλενον. οὐ πανταχόσε ὡς ἄξιος μὲν εἴη βασιλεύειν καὶ μηδὲν καταδεεστέραν 

μᾶλλον ἔφευγον ἢ εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Εὐρώπην, ἀρχὴν ἔχειν τῆς αὑτοῦ, προσήκειν δὲ μᾶλλον ἑτέραν 
οὐδὲ τόπον τινὰ ἠγάπων καταλαβόντες τῆς ᾿Ασίας. χτήσασϑαι γῆν" εἶναι γὰρ οὐκ ἀδύνατον πάσης κρα- 
ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐπὶ τὴν ἐκείνων ἔπλεον ὑφ᾽ ὧν ἀνάστα- ΙΪ τῆσαι τῆς Εὐρώπης" τούτων δὲ οὕτω γενομένων 

τοι ἐγένοντο; πῶς δὲ ἐβασίλευσαν ἅπαντες οὐ ΠΤ Ή Π} ἐλπίδας ἔχειν τοὺς ἀπ᾿ αὐτῶν ἄρχειν ἑκατέρας τῆς 
ι5 χρῶν οὐδὲ ἀνωνύμων χωρίων. ἐξὸν αὐτοῖς καὶ τὴν ἠπείρου. ἐφ᾽ ὅσον ἂν σώξηται τὸ γένος. ταῦτα δὴ 
Ἑλλάδα κατασχεῖν: ἀλλ᾽ ἀπείχοντο διὰ τοὺς ὅρκους. ἀξιοῦντος Ἕκτορος ἐλέσϑαι τὸν Αἰνείαν. τὰ μὲν ἐκεί- 
ὅμως δὲ Ἕλενος οὐκ ὀλίγον αὐτῆς ἀπετέμετο, τὴν ὅπ νῷ χαριξόμενον, τὰ δὲ ἐλπέξζοντα μειζόνων τεὐξεσϑαι" 
Ἤπειρον" ᾿Αντήνωρ ὃὲ Ἑνετῶν ἐκράτησε καὶ γῆς οὕτω δὴ τὴν ἀποικίαν γενέσϑαι ἀπὸ ἰσχύος καὶ φρο- 
ἀρίστης τῆς περὶ τὸν᾽, ̓δρίαν" Αἰνείας δὲ πάσης ἴτα- νήματος ὑπό τὲ ἀνθρώπων εὐτυχούντων παρα- 

0 λίας ἐβασίλευσε καὶ πόλιν ὥκισε τὴν μεγίστην πα- χρῆμά τε δυνηϑῆναι καὶ εἰς αὖϑις. ὁρῶντα ὃὲ ᾿ν- 

σῶν. ταῦτα δὲ οὐκ εἰκὸς ἦν πρᾶξαι φυγάδας ἀν- ᾿ς τήνορα Αἰνείαν στελλόμενον καὶ αὐτὸν ἐπιϑυμῆσαι 
ϑρώπους καὶ ταῖς οἴκοϑεν Ὁ συμφοραῖς καταβεβλημέ- 1 Εὐρώπης ἐπάρξαι. καὶ γενέσϑαι στόλον ἄλλον τοιοῦ- 
νους. ἀλλ᾽ ἀγαπᾶν, εἶ τις αὐτοὺς εἴα κατοικεῖν" τον. πρὺς δὲ τούτοις ἐγκαλοῦντα Ἕλενον ὡς ἐλατ- 

ἄλλως τε μετὰ ποίας ἀφορμῆς ἀφικομένου ς χρημάτων τούμενον Ζηιφόβου δεηϑῆναι τοῦ πατρύς. καὶ λα- 
5 ἢ στρατιᾶς διὰ μέσων τῶν πολεμίων φε ὕγοντας. ἐμ- ᾿ς βόντα ναῦς καὶ στρατιὰν ὡς ἐφ᾽ ἕτοιμον τὴν Ἑλλάδα : 

πεπρησμένης τῆς πόλεως, πάντων ἀπολωλότων. ὕπου πλεῦσαι καὶ κατασχεῖν ὅλην τὴν ἔκσπονδον. οὕτω 
χαλεπὸν ἦν τὰ σώματα αὐτὰ διασῶσαι τοὺς ἰσχύον- δὴ καὶ 4ιιομήδην φεύγοντα ἐξ άργους. ἐπειδὴ τὸν 
τας καὶ νέους, ἀλλ᾽ οὐ μετὰ παίδων, γυναικῶν καὶ Αἰνείου στόλον ἐπύϑετο., ἐλθεῖν πρὸς αὐτόν, ἅτε 
γονέων καὶ χρημάτων ἀπανίστασϑαι. καὶ ταῦτα ἀδο- εἰρήνης καὶ φιλίας αὐτοῖς γενομένης, δεηϑῆναί τὲ 

30 κήτως τε καὶ παρ᾽ ἐλπίδας ἁλούσης τῆς πόλεως ᾿ οὐχ: ἢ βοηϑείας τυχεῖν. διηγησάμενον τάς τε ᾿“γαμέμνονος ; 
ὥσπερ εἰώϑασι κατὰ σπονδὰς κατ᾽ ὀλίγον ἐχλείπειν: χαὶ τὰς αὑτοῦ συμφοράς. τὸν δὲ ἀναλαβεῖν αὐτὸν 
ἀλλὰ τὸ γενόμενον δυνατὸν γενέσϑαι. τὸν δὲ Ἕχτορά ἔχοντα ὀλίγας ναῦς καὶ μέρος τι παραδοῦναι τῆς 

ὈΙΟ. 1. 14 
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στρατιᾶς; ἐπειδὴ πᾶσαν ἔσχε τὴν χώραν. ὕστερον δὲ τὰ ψεύσματά ἐστι τῶν περὶ τοὺς ϑεούς" ἔπειτα ὠφέ- 
τῶν ᾿ἡχαιῶν τοὺς ἐκπεσόντας ὑπὸ “Ιωριέων, ἀπο- λειάν τινα εἶχε τοῖς τότε Ἕλλησιν, ὅπως μὴ ϑορυβη- 
φοῦντας ὅποι τράπωνται, δι᾽ ἀσϑένειαν εἰς τὴν ο΄ ϑῶσιν, ἐὰν γένηται πόλεμος αὐτοῖς πρὸς τοὺς ἐκ τῆς 
“Ισίαν ἐλϑεῖν ὡς πα ρὰ φ ἕλους τε καὶ ἐνσπόνδους τοὺς ᾿Ασίας. ὥσπερ καὶ προσεδοκᾶτο. ἀνεμέσητον ὃ, Ὥλ. 

» ἀπὸ Πριάμου τε καὶ Ἕχτορος. Δέσβον τε οἰχησαιϑο Ε΄ λῃνα ὄντα τοὺς ἑαυτοῦ πάντα τρόπον ὠφελεῖν. τοῦτο 5 
κατὰ φιλίαν παρέντας καὶ ἄλλα οὐ μικρὰ χωρία. ὃὲ τὸ στρατήγημα παρὰ πολλοῖς ἐστιν. ἐγὼ γοῦν 
ὕστις δὲ μὴ πείϑεται του τοις ὑπὸ τῆς πα λαιᾶς δόξης, ᾿ς ἀνδρὸς ἤκουσα Μήδου λέγοντος ὅτι οὐδὲν ὁμολογοῦ- 
ἐπιστάσϑω ἀδύνατος ὧν ἀπαλλαγῆναι ἀπάτης να ἢ σιν οἵ Πέρσαι τῶν παρὰ τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ ΖΙαρεῖον 
διαγνῶναι τὸ ψεῦδος ἀπὸ τοῦ ἀληϑοῦς. τὸ γὰρ πι- μέν φασιν ἐπὶ Νάξον καὶ Ἐρέτριαν πέμψαι τοὺς περὶ 
στεύεσϑαι πολὺν χρόνον ὑπὸ ἀνθρώπων ἡλιϑίων οὐ- Ζἄτιν καὶ ᾿Δρταφέρνην, κἀκείνους ἑλόντας τὰς πόλεις τὺ 

δέν ἐστιν ἰσχυρὸν οὐδὲ ὅτι τὰ ψευδῆ ἐλέχϑη παρὰ ἀφικέσϑαι παρὰ βασιλέα. δρμούντων δὲ αὐτῶν περὶ 
τοῖς πρότερον᾽ ἔπε έ τοι καὶ περὶ ἄλλων πολλῶν δια-ιθιν τὴν Εὔβοιαν ὀλίγας ναῦς ἀποσκεδασϑῆναι πρὸς τὴν 
φέρονται καὶ τἀναντία δοξάξουσιν. οἷον εὐθὺς περὶ ͵ ᾿“ττικήν, οὐ πλείους τῶν εἴκοσι. καὶ γενέσϑαι τινὰ 
τοῦ Περσιχοῦ πολέμου, οἵ μέν φασιν ὑστέραν γενέ "ν μάχην τοῖς ναύταις πρὸς τοὺς αὐτόϑεν ἐκ τοῦ τόπου. 
σϑαι τὴν περὶ Σαλαμῖνα ναῦὺ μαχίαν τῆς ἐν Πλαταιαῖς ᾿αμετὼ δὲ ταῦτα Ξέρξην ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα στρατεύσαντα ιὉ 
μάχης, οἱ δὲ τῶν ἔργων τελευταῖον εἶναι τὸ ἐν Πλα- Λακεδαιμονίους μὲν νικῆσαι περὶ Θερμοπύλας καὶ 
ταιαῖς καέτοι γ8 ἐγράφ ἢ παραχφήμα τῶν ἔργων. οὐ τὸν βασιλέα αὐτῶν ἀποκτεῖναι ΔΜεωνίδαν, τὴν δὲ τῶν 
γὰρ ἴσασιν οὗ πολλοὶ τὸ ἀχριβές, ἀλλὰ φ ἤμ ης ἀκού- ᾿ϑηναίων πόλιν ἕλόντα κατασκάψαι. καὶ ὅσοι μη 
ουσι μόνον. καὶ ταῦτα οἵ γενόμενοι χατὰ τὸν χρόνον διέφυγον ἀνδραποδίσασϑαι. ταῦτα δὲ ποιήσαντα 
ἐκεῖνον" οἵ δὲ ὕστεροι καὶ τρίτοι τελέως ἄπειροι ΝΕ 1} χαὶ φόρους ἐπιϑέντα τοῖς Ἕλλησιν εἰς τὴν ᾿Δ΄σίαν 530 
ῦ.τι ἂν εἴπῃ τις παραδέχονται ῥαδίως" ὃπότε τὸν ἀπελϑεῖν. ὅτι μὲν οὖν ψευδῆ ταῦτά ἐστιν οὐκ ἄδη- 
Σκιρίτην μὲν λόχον ὀνομάξουσι “ακεδαιμονίων μηδε- λον, ὅτι δὲ εἰκὸς ἣν τὸν βασιλέα κελεῦσαι στρατεῦ- 
πώποτε γενόμενον. ὧς φησι Θουκυδίδης, ᾿ Αρμόδιον ! σαι τοῖς ἄνω ἔϑνεσιν οὐκ ἀδύνατον. ἵνα μὴ ϑορυ- 
ὃὲ χαὶ ᾿Δριστογείτονα πάντων μάλιστα 4ϑηναῖοι τι- βώσιν. εἰ δὴ καὶ Ὅμηρος ἐποίει τοῦτο; συγγιγνώ- 

μῶσιν, ωὡδ ἐλευϑερώσαντας 9 τὴν πόλιν καὶ ἀνελόντας σκειν ἄξιον. ἴσως ἂν οὖν εἴποι ἰρι ἀνήκοος. Οὐκ 20 

τὸν τύραννον. καὶ τί δεῖ τάι ϑρώπεια λέγειν, ὕπουϑοομ ὀρϑῶς Ἕλληνας καϑαιρεῖς. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἔστιν ἔτι 
τὸν μὲν Οὐρανὸν τολ μῶσι λέγειν καὶ πείϑουσιν ὡς τοιοῦτον, οὐδὲ ἔστι δέος μή ποτε ἐπιστρατεύσωνται 
ἐκτμηϑέντα ὑπὸ τοῦ Κρόνου, τὸν Κρόνον ὃὲ ὑπὸ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα τῶν ἐκ τῆς ᾿Ασίας τινές" Ἢ τὲ γὰρ 
τοῦ Διός; τοῦ γὰρ πρώτου καταλαβόντος, ὥσπερ Ἑλλὰς ὑφ᾽ ἑτέροις ἐστὶν ἢ τε 4σία. τὸ δὲ ἀληϑὲς οὐκ 
εἴωϑεν, ἄτοπον τὸ πεισϑῆναί ἔστι. βούλομαι δὲ καὶ ὀλίγου ἄξιον. πρὸς δὲ τούτοις, εἰ ἤδειν ὅτι πείσω 80 

’ - Ω περὶ Ὁμήρου ἀπολογή σασϑαι. ὡς οὐκ ἀνά ξιον ὁμολο- ταῦτα λέγων. ἴσως ἂν ἐβουλευσάμην εἰπεῖν. ομῶς 
᾿ , , ᾿. , " . - Ὕ » γ- ᾿ γεῖ ν αὐτῷ ψουδομένῳ. πρῶτον μὲν γὰρ πολυ ἐλάττω δὲ μείζω καὶ δυσχερέστερα ὀνείδη φημν τῶν Ελληνῶν 
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2 “ ἀφελεῖν. 
, 2 ῳ » ᾿ νν, " “""»" , . 

πον, οὐδὲ γὲ τὸ στρατεύσαντας ἐπὶ χώραν μηδὲν 
" “- ω “ἰ}}"} ᾿"." " , 

αὑτοῖς προσηχουσαν ἔπειτα εἰρήνην ποιησαμένους 
᾿ ς - ᾿ ͵. » ᾽ν " ᾿ Ν Ὶ . 

ἀπελθεῖν, οὐδὲ γε ἄνδρα ἄγαϑον Ὀντὰα τὴν ψυχὴν 

πὸ ἄνδρος ὁμοίου τελευτῆσαι μαχόμενον, οὐδὲ τοῦτο 
" -ἃἋᾷ Ψ ᾿ ἣ " ἪΝ » Ν 

ονειίδος᾽ ἀλλὰ καὶ ἀποδέξαιτο ἂν τις μέλλων ἀπο- 
" ᾿.... "᾿ “Ἢ , " ν , 
ϑνησκειν. ὡσπερ ὁ γὲ “χιλλευς πεποίηται λέγων, 

"»"! 

ως μ΄ ὁφελ ἔὔκτωρ κτεῖναι, ὃς ἐνθάδε τέ τραφ᾽ 

ἄριστος. 
᾿ ᾿ δὶ Ῥὼ " ω " ' ν ἔγνυη τ " Ἁ "»ν ἤ τὸν θὲ ἄριστον οντὰ τῶν λληνωῶν ὑπὸ τοὺ φαυλοτα- 

- ᾿ " ᾿ .»Ά΄»ν 

του τῶν πολεμέων ἀποϑανεῖν τῷ ὄντι μέγα ὄνειδος" 
ἡ “μ᾿ . Ἃὲ ᾿ » " ᾿Ν 

ομοέως δὲ τὸν νοῦν ἔχειν δοκοῦν τὰ καὶ σωφρονέστα- 
.., ἋΣ" δ... Ὁ ᾿ ᾿ " τον εἰναι τῶν λληνῶν πρῶτον μὲν τὰ πρόβατα καὶ 

᾿ “κα γὴν 3 , , , ᾿ 

τους βοῦς αἀποσφαττειν, βουλόμενον αποχτεῖναι τους 

" 4 ν» "» "“ ω ᾿ ᾿ δ Ἀ ᾽ - μ" 

ὅ βασιλέας. ὑστερον δὲ αὑτὸν ἀνελεῖν ὅπλων ἕνεκεν 192. 

αἴσχιστα. πρὸς δὲ τούτοις ᾿“στυάνακτα μὲν ἀνδρὸς 
ἀγαϑοῦ παῖδα οὕτως ὠμῶς ἀνελεῖν δίψαντας ἀπὸ 
τοῦ τείχους. καὶ ταῦτα κοινῇ δόξαν τῷ στρατοπέδῳ 
καὶ τοῖς βασιλεῦσι" Πολυξένην δὲ παρϑένον ἀπο- 

9 σφάττειν ἐπὶ τάφῳ καὶ τοιαύτας χεῖσϑαι χοὰς τῷ τῆς 
ϑεᾶς υἱεῖ" Κασσάνδραν δέ, παναγὴῆ κόρην. ἱέρειαν 
τοῦ “πόλλωνος. ἐν τῷ τεμένει φϑαρῆναι τῆς ᾿4ϑη- 
νᾶς., ἐχομένην τοῦ ἀγάλματος, καὶ τοῦτο πρᾶξαι μη- 
δένα τῶν φαύλων μηδὲ τῶν ἀναξίων. ἀλλ᾽ ὅσπερ ἦν 

5 ἐν τοῖς ἀρίστοις᾽" Πρίαμον δὲ τὸν βασιλέα τῆς “σίας 

ἐν ἐσχάτῳ γήρᾳ κατατρωϑέντα παρὰ τὸν τοῦ Ζιὸς 
βωμόν, ἀφ᾽ οὐ τὸ γένος ἦν. ἐπ᾽ αἱ τῷ σφαγῆναι . καὶ 
μηδὲ τοῦτο εἰργάσϑαι μηδένα τῶν ἀφανῶν. ἀλλᾶάλων 

. ωμΣ 2 4) α ᾽ “ -". "» " ῥ ᾿. τὸν τοῦ Αχιλλέως υἷον. καὶ ταῦτα ἑστιαϑέντα ὑπὸ 
" ἣ μι ᾿ " “ν ν 80 τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ σωϑέντα ὑπ᾽ ἐκείνου πρύτερον᾽ 

Ὗ Ν 
" ν. ἢ, , ν) ων ᾽ Ἵ , 

ἔκαβην δέ, δυστηνον τοσουτῶν μητέρα παίδων. Ὁ. 
ἣ ΡΥΊ ““ Ν “- ᾿Ὶ ᾿ , Ρ " " - 

δυσσεῖ δοϑῆναι ἐπὶ ὕβρει, ὑπό τε τοῦ μεγέϑους τῶν 

“"»» ᾽ δ χω... , νων ν᾿ 
τὸ μὲν γὰρ μὴ ἑλεῖν τινὰ πόλιν οὐδὲν ατο - 3058 

ΟΒΑΤΙΟ ΧΗ. ὃ 

χακῶν πάνυ γελοίως κύνα γενέσϑαι᾽" τὸν δὲ βασιλέα 
»" {γ , Ἁ » Ἁ , . , κι 

τῶν Ἑλλήνων τὴν ἱεραν κόρην τοῦ “πολλῶνος. ἣν 
3 Ἁ " “ “» Ἁ Ἁ "᾿.»"»ν 9 

οὐδεὶς ἐτόλμησε γῆμαι διὰ τὸν ϑεον. αὕτον ἀἅγα- 

γέσϑαι γυναῖκα, ὅϑεν ἔδοξε τεϑνηκέναι δικαίως" 

πόσῳ κρείττω ταῦτα μὴ γενόμενα τοῖς Ἕλλησιν ἢ ὃ 

Τροίαν ἁλῶναι; 

"“- ΟΛΔΥΜΙΠΚΟΣ Η ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΠΡΟΤΗΣ 

ΤΟΥ ΘΕΟΥ͂ ἘΝΝΟΙΑΣ. 

᾽4λλ᾽ ἡ τὸ λεγόμενον, ὦ ἄνδρες, ἐγὼ καὶ παρ᾽ 

ὑμῖν καὶ παρ᾽ ἑτέροις πλείοσι πέπονϑα τὸ τῆς γλαυ- 

κὸς ἄτοπον καὶ παράδοξον πάϑος: ἐκείνην γὰρ οὐδὲν 

σοφωτέραν οὖσαν αὐτῶν οὐδὲ βελτέω τὸ τρῆιοι ἀλλὰ 

τοιαύτην ὁποίαν ἴσμεν. ὅταν δήπο ξηται λυ- 

πηρὸν καὶ οὐδαμῶς ἡδ πουσ νξα, καὶ 
Ὁ " ῇ ᾿ , 

ὁταν γε ἴδῃ μομῶν-. τὰ ϑιξομ 

κύκλῳ περιπετόβενα,, ὧβ΄ Μὲν ἐμοὶ δοκεῖ. καταφρο- 
.» 

νοῦντα τῆς φαυλότητος καὶ τῆς ἀσϑενείας" οἱ δὲ ἂν- 1ὅ 

ϑρωποί ψιδεν ὅτι ϑαυμάξει τὴν γλαῦκα τὰ ὄρνεα. 

γύς, τὰ δὲ 

ΠΙᾺ πῶς δὲ οὐ τὸν ταῶ μᾶλλον ὁρῶντα ϑαυμάξει;, καλὸν 

οὕτω καὶ ποικίλον, ἔτι δὲ αὐτὸν ἐπαιρόμενον καὶ 

ἐπιδεικνύντα τὸ κάλλος τῶν πτερῶν, ὅταν ἁβρύνηται 

πρὸς τὴν ϑηήλειαν, ἀνακλάσας τὴν οὐρὰν καὶ περι- 30, 

στήσας αὑτῷ πανταχόϑεν ὥσπερ εὐειδὲς ἄντρον ἤ.7 

τινα γραφῇ μιμηϑέντα οὐρανὸν ποικίλον ἄστροις, 

ἔν τὲ τῷ λοιπῷ σώματι ϑαυμαστόν. ἐγγύτατα χρυ- 

σοῦ κυάνῳ κεκραμένου, καὶ δὴ ἐν ἄκροις τοῖς πτεροῖς 

οἷον ὀφθαλμῶν ἐνόντων ἢ τινῶν δακχτυλίων τὸ τὲ 35 
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σχήμα καὶ κατὰ τὴν ἄλλην ὁμοιό , δ᾽ αὖ 9 ,( σχῆμα καὶ κατατὴν ἄλλην ὁμοιότητα; εἰ δ᾽ αὖ τις ἐθέ- 
, Ἂ . Ν ““ , Ν ᾿ “] ν " μ ν “ λοι σκοπεῖν τῆς πτερώσεως τὸ κοῦφον, ὡς μὴ χαλεπὸν 

1Ὁ 

ὁ0ὺ τοσαῦτα δὲ ματι μὲν 
᾿ 

20 

“0 

Υ , Ἀ ο ’ , ᾿. Ἁ “»Ἥ Γ 

εἶναι μηδὲ δυσφορον διὰ τὸ μῆκος. ἐν μέσῳ μάλα 
ΠῚ “, " ἃ , , »" Ι Τ᾿ , 

ἡσυχον καὶ ἀτρεμοῦντα παρέχει ϑεάσασϑαι ἑαυτόν. 

ὠσπερ ἕν πομπῇ περιστρεφόμενος. ὅταν δὲ βουλ ηϑὴ 

ἐκπλῆξαι. σείων τὰ πτερὰ καί τινα ἦχον οὐκ ἀηδῆ: 872} 

ποιῶν, 

τινα ὕλην. ἀλλ᾽ οὔτε τὸν ταῶ πάντα ταῦτα καλλωπι- 

οἷον ἀνέμου κινήσαντος οὐ πολλοῦ πυκνήν 

ξόμενον τὰ ὄρνεα βούλεται ὁρᾶν οὔτε τῆς ἀηδόνος 

ἀκούοντα τῆς φωνῆς ξωϑεν ἐπορϑρευομένης οὐδὲν 

πάσχει πρὸς αὐτήν. ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸν κύκνον ἀσπάζξεται 
διὰ τὴν μουσικήν, οὐδὲ ὅταν ὑμνῇ τὴν ὑστάτην ὠδήν, 

ἅτε εὔγηρυς ὑπὸ ἡδονῆς τε καὶ λήϑης τῶν ἐν τῷ 
βίῳ χαλεπῶν, εὖφ ἡμῶν ἅμα καὶ προπέμπων ἀλ πως 

οὔχουν αὑτόν. ὡς ἔοικε, πρὸς ἄλυ πον τὸν ϑανατον᾽ 

οὐδὲ τότε ἀϑροίζξεται κηλούμενα τοῖς μέλεσι πρὸς 

ὄχϑην ποταμοῦ τινος ἢ λειμῶνα πλατὺν ἢ καϑαρὰν 
ἡἠόνα λέμν ζ μικρὰν εὐθαλῆ ποταμίαν νησῖδα. 

ματα ἔχοντες τερπνά, 

ήτορας δεινούς, 

τοῦτο δὲ συγγραφέας ἡδίσγους ἐμμέτρων καὶ ἀμέτρων 
λόγων, τοῦτο δὲ ταῶς ποικίλους. [ὅπερ ἐστὶ] πολλοὺς 

“ . ἢ" ᾿ ᾿ "" " ᾿ 

σοφιστας. δόξῃ καὶ μαϑηταῖς ἐπαιρομένους οἷον πτε- 
“" ῦ “," ἂ » Ἢ ᾿. , ᾿ 

θοῖς,. υμεῖς δὲ ἐμοὶ προσιτε καὶ βουλεσϑὲ ἀκούειν. 190. 
" εν. “ὦ ἢ “ ᾿ “ , ᾿ Ὁ " ᾽ » 3 τοῦ μηδὲν εἰδότος μηδὲ φάσκοντος εἰδέναι. ἀρ΄ οὐκ 

“ “- " ; . ", Ἁ ω ." Ἢ -" » 

ὀρϑῶς ἀπεικαξζωῶ τὴν σπουδὴν ὑμῶν τῷ περὶ τὴν 
γ Ὗ 

"- ᾿ , ω Ἁ ν᾿ " Ν ᾿ 

γλαῦκα γιγνομένῳ σχεδὸν οὐχ ἄνευ δαιμονίας τινὸς 
᾿ “ ᾿" ' “ 3 γ ἃ “Ὁ 

βουλ ησεῶςξ, ῇἢὉὋφ Ἶ9 καὶ τῃ ᾿43ϑηνᾶ λέγεται προσφιλὲς ὅτ 4151 
ὦ 

εἶναι τὸ ὕρνεον. τῇ καλλίστῃ τῶν ϑεῶν καὶ σοφωτά- 

τῇ 9. καὶ τῆς γε Φειδίου τέχνης παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις ἔτυ- 
ν᾿ , ᾽ ᾽ ἃ Ν » - - 

χεν, οὔκ ἀπαξιώσαντος αὑτὴν συγκαϑιδρῦσαι τῇ ϑεῷ, 
ὮΝ “"Ἥ “ ". ἢ " "1 .... , δ, ᾿ Εν ᾿ συνδοκοῦν τῷ δήμῳ. Περικλέα δὲ καὶ αὐτὸν λαϑὼν 

π8 ἐνόμιξε. 

ΟΕΑΤΙΟ Σῆ, 

ἐποίησεν . ὡς φασιν, ἐπὶ τῆς ἀσπίδος. οὐ μέντοι 

ταῦτά γε εὐτυχήματα νομίζειν ἔπεισί μοι τῆς γλαυ- 

κός, εἶ μή τινα φρόνησιν ἄρα κέκτηται πλείω. ὅϑεν 

οἶμαι καὶ τὸν μῦϑον Αἴσωπος συνέστησεν ὅτι σοφὴ 

οὖσα συνεβούλευε τοῖς ὀρνέοις τῆς δρυὸς ἐν ἀρχῇ 5 

φυομένης μ ὴ ἐᾶσαι, ἀλλ᾽ ἀνελεῖν πάντα τρόπον᾽ ἔσε- 

σϑαι γὰρ φάρμακον ἀπ᾽ αὐτῆς ἄφυκτον, ὑφ᾽ οὗ ἁλώ- 

σονται. τὸν ἰξόν. πάλιν δὲ τὸ λίνον τῶν ἀνθρώπων Θ 

σπειρόντων, ἐχέλευε καὶ τοῦτο ἐκλέγειν τὸ σπέρμα᾽ 

μὴ γὰρ ἐπ᾿ ἀγαϑῷ φυήσεσϑαι. τρίτον δὲ ἰδοῦσα το- ΄τ0 

ξευτήν τινα ἄνδρα προέλεγεν ὅτι οὗτος ὁ ἀνὴρ φϑά- 

σει ὑμᾶς τοῖς ὑμετέροις πτεροῖς , πεξὸς ὧν αὐτὸς τὐὴ 

νὰ ἐπιπέμπων βέλη. τὰ δὲ ἠπίστει τοῖς λόγοις καὶ 

ἀνόητον αὐτὴν ἡγοῦντο καὶ μαίνεσθαι ἐφασνον᾽ ὕστε- ὦ 

πο 

Ἂ, 

2 

ρον δὲ πειρώμενα ἐϑαύμαξε καὶ τῷ ὄντι σοφωτάτην 1ὅ 

καὶ διὰ τοῦτο. ἐπὰν φανῇ. πρόσεισιν ὡς 
ἶ 

πρὸς ἅπαντα ἐπισταμένην" ἡ δὲ συμβουλεύει μὲν 

αὐτοῖς οὐδὲν ἔτι. ὀδύρεται δὲ μόνο ὴ 

θειλήφατε ὑμεῖς λόγον τινὰ ἀληϑΊ συμβουλὴν 

ς οὖν πα- ..; 

συμφέρουσαν, ἥντινα, δυνεβούλευσε φιλοσοφία τοῖς : 

ἣν οὗ τότε μὲν ἠγνόησαν καὶ 

ἠτίμασαν, οἱ δὲ νῦν ὑπομιμνήσκονταυ" καί μου 

προσίασι διὰ τὸ σχῆμα τιμῶντες, ὥσπερ τινὰ 

γλαῦκα. ἄφωνον τό γὲ ἀληϑὲς καὶ ἀπαρφησίαστον. 

οὖσαν. ἐγὼ μὲν γὰρ οὐδὲν αὑτῷ σύνοιδα οὔτε πρό- 

πρότερον Ἕλλησιν, 

πλέον ὑμῶν. 

παντελῶς ἄνδρες. οὖς ὑμῖν ἐγώ. εἰ βούλεσϑε, μη- 

νύσω. ἕκαστον ὀνομαστὶ δεικνύμενος. καὶ γὰρ νὴ 4έα 

τοῦτο μόνον οἶμαι χρήσιμον ἔχειν, τὸ γιγνώσκειν 

τοὺς σοφούς τε καὶ δεινοὺς καὶ πάντα ἐπισταμένους" 

οἷς ἐὰν ὑμεῖς ἐθέλητε συνεῖναι τἄλλα ἐάσαντες, καὶ 

ϑόντερον εἰπόντι σπουδῆς ἄξιον οὔτε νῦν ἐπισταμένῳ ͵ 
μ᾿ Ἁ ᾽ ἥ 

ἀλλὰ εἰσὶν ἕτεροι σοφοὶ καὶ μακαριού 
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γονεῖ εἴς καὶ πατρίδας καὶ ϑεῶν ἱερὰ καὶ προγόνων 
τάφους . ἐχείνοις συνακολουϑοῦντες. ἔνϑα ἂν ἀπέω- 
σιν ἢ καὶ μένοντές που καϑιδρυϑῶσιν. εἴτε εἰς τὴν 
Βαβυλῶνα τὴν Νίνου καὶ Σεμιράμιδος εἶτε ἐν Βά- 
χτροις ἢ Σούσοις ἢ Παλιβόϑροις ἢ ἄλλῃ τινὶ πόλει 
τῶν ἐνδόξων καὶ πλουσίων, χρήματα διδόντες ἢ καὶ 
ἄλλῳ τρύπῳ πείϑοντες, εὐδαιμονέστεροι ἔσεσϑε αὐ- 
τῆς τῆς εὐδαιμονίας. εἰ δ᾽ αὐτοὶ μὴ βούλεσϑε, χα- 
ταμεμῳ ὄμενοι τὴν αὑτῶν φύσιν ἢ πενίαν ἢ γῆρας ἢ: 
ἀσϑένειαν, ἀλλὰ τοῖς γὲ υἱέσι μὴ φϑονοῦντες μηδὲ 
ἀφαιρού; μενοι τῶν μεγίστων ἀγαϑῶν, ἑκοῦσί τε ἐπι- 
τρέποντες καὶ ἄκοντας πείϑοντες ἢ βιαξόμενοι πάντα 
τρόπον. ὡς ἂν παιδευϑέντες ἱκανῶς καὶ γενόμενοι 
σοφοὶ παρὰ πᾶσιν Ἕλλησι καὶ βαρβάροις ὀνομαστοὶ 

ὅ ὥσι τὸ λοιπόν, διαφέροντες ἃ ἀρετῇ καὶ δόξῃ καὶ πλού- 
τῷ καὶ δυνάμει τῇ πάσῃ σχεδόν. οὐ γὰρ μόνον πλού- 
τῷ φασὶν ἀρετὴν καὶ κῦδος ὀπηδεῖν, ἀλλὰ καὶ λόγοις 
ἀρετὴ συ νέπ' ἐξ ἀνάγκης. ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐναντίον 
τοῦδε τοῦ ἢ ρολέγω καὶ συμβουλεύω δι᾽ εὔνοιαν 

' ᾿ Γ, Υ͂ “ ν 30 καὶ φιλίαν προαγόμενος. οἶμαι δὲ ἐμαυτὸν πρῶτον 
πείϑειν καὶ παρακαλεῖν, εἴ μοι τὰ τοῦ σώματος καὶ 
τὰ τῆς ἡλικίας ἐπεδέχετο᾽" ἀλλὰ γὰρ ἀνάγκη διὰ τὸ 

ἤ ἋἽ ἃ κακοπαϑεῖν., εἴ πού τι δυνησόμεϑα ευρέσϑαι παρὰϑ 
»" λ , - 3 ὃ - " ᾽ ᾽’ ΒΩ Ἁ τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν ὠσπὲρ ἀπερριμμένον δὴ καὶ 

ἑῶλον σοφίας λείψανον χήτει τῶν κρειττόνων τε καὶ 
᾿ ἣν Ὗ “. ΠῚ - ὮΝ ῳ "" " ξώντων διδασκάλων. ἐρῶ δὲ ὑμῖν καὶ ἄλλο. ὃ πέ- 
"Ἅα τῇ γλ ὶ )Ο δ ὶ βούλ' πονϑα τῇ γλαυκὶ παραπλήσιον, ἐὰν καὶ βούλησϑε κα- 

- »" “ " ’ ταγελᾶν τῶν λόγων. ὥσπερ γὰρ ἐχείνη αὐτὴ μὲν οὐ-τοῖν 
δὲν χ χρῆται τοῖς προσπετομένοις. ἀνδρὶ δὲ ὀρνιϑο- 
ϑήρᾳ. πάντων λυσιτελέστατον κτημάτων" οὐδὲν γὰρ 
δεῖ οὔτε τροφὴν προβάλλειν οὔτε φωνὴν μιμεῖσθαι, 
μόνον δ᾽ ἐπιδεικνύντα τὴν γλαῦκα πολὺ πλῆϑος ἔχειν 
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, ᾿ [ν} 3 »- »“ΣὝὁ. " »«- 9 ὀρνέων οὕτω κἀμοὶ τῆς σπουδῆς τῶν πολλῶν οὐδὲν 
"» 3 Ὶ ᾿ , ἃ ».»" 
ὑφελος. οὐ γὰρ λαμβανὼῶ μαϑητας. εἰδὼς οτι οὐδὲν 
ἂν ἔχοιμι διδάσκειν, ἅτε οὐδ᾽ αὐτὸς ἐπιστάμενος" 

ὡς δὲ ψεύδεσϑαι καὶ ἐξαπατᾶν ὑπισχνούμενος, οὐκ 

ἔχω ταύτην τὴν ἀνδρείαν" σοφιστῇ δὲ ἀνδρὶ συνῶν, πε μεγάλα ἂν ὠφέλουν͵ ὄχλον πολὺν ἀϑροίξζων πρὸς 

αὑτόν, ἔπειτα ἐκείνῳ παρέχων, ὅπως βούλεται͵ διαϑέ- 
σϑαι τὴν ἄγραν. ἀλλ᾽ οὐκ οἶδα ὅπως οὐδείς μὲ ἀνα- 

λαμβάνει τῶν σοφιστῶν οὐδὲ ἥδονται ὁρῶντες. σχε- 

δὸν μὲν οὖν ἐπίσταμαι ὅτι πιστεύετέ μοι λέγοντι 
ὑπὲρ τῆς ἀπειρίας τε καὶ ἀνεπιστημοσύνης τῆς ἐμαυ- 

τοῦ. δῆλον ὡς διὰ τὴν αὐτῶν ἐπιστήμην καὶ φρόνη- 
σιν καὶ τοῦτο οὐκ ἐμοὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ Σωκράτει 
δοκεῖτέ μοι πιστεύειν ἄν, ταὐτὰ ὑπὲρ αὑτοῦ προβαλ- 
λομένῳ πρὸς ἅπαντας ὡς οὐδὲν ἤδει" τὸν δὲ Ἱππίαν 

καὶ τὸν Πῶλον καὶ τὸν Γοργίαν, ὧν ἕκαστος αὑτὸν 
μάλιστα ἐϑαύμαξε καὶ ἐξεπλήττετο, σοφοὺς ἂν ἡγεῖ- 
σϑαι καὶ μακαρίους" ὅμως δὲ προλέγω ὑμῖν ὅτι 

ἐσπουδάκατε ἀνδρὸς ἀκοῦσαι, τοσοῦτον πλῆϑος ὃν- 
τεςγοῦτε καλοῦ τὸ εἶδος οὔτε ἰσχυροῦ, τῇ τε ἡλικέᾳ 
παρηχμακότος ἤδη. μαϑητὴν δὲ οὐδένα ἔχοντος. τέ- 

χνην δὲ ἢ ἐπιστήμην οὐδεμίαν ὑπισχνουμένου σχεδὸν 
οὔτε τῶν σεμνῶν οὔτε τῶν ἐλαττόνων, οὔτε μαντικὴν 
οὔτε σοφιστικήν, ἀλλ᾽ οὐδὲ ῥητορικήν τινα ἢ κολα- 
χευτικὴν δύναμιν. οὐδὲ δεινοῦ συγγράφειν οὐδὲ ἔρ- : 
γον τι ἔχοντος ἄξιον ἐπαίνου καὶ σπουδῆς, ἀλλ᾽ ἢ 
μόνον κομῶντος᾽ 

εἰ δ᾽ ὑμῖν δοκέει τόδε λωίτερον καὶ ἄμεινον, 
δραστέον τοῦτο καὶ πειρατέον ὅπως ἂν ἢ δυνατὸν 
- " , ἤ , » ἤ “ἢ , Ἂ 

πον ἡμῖν. οὐ μέντοι λογωῶν ἀκουσεσϑὲ οποίων ἄλλου τι- 
, »" »" 3 ᾿ ᾿ , " 3 ’ 

νος τῶν νῦν, ἀλλὰ πολυ φαυλοτέρων καὶ ἁτοπῶωτε-- 
: Ἱ ’ “μ " ᾽, » ᾿ ὃὲ 3 Ὁ Ὁ» ἔ πῃ ρῶν, ὁποίους δὴ καὶ ορᾶτε. χρὴ δὲ ἐᾶν υμᾶς ἔμβραχυ, 
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ὅ,τι ἂν ἐπίῃ μοι, τούτῳ ἕπεσϑαι., καὶ ιἡ ἀγανακτεῖν, 

ἐὰν φαίνωμαι πλανώμενος. ὥσπερ ἀμέλει καὶ τὸν ἀλ- 

λον χρόνον ἔξηκα ἀλώμενος. ἀλλὰ συγγνώμην ἔχειν, 

ἅτε ἀκούοντας ἀνδρὸς ἰδιώτου καὶ ἀδολέσχου. καὶ 

γὰρ δὴ τυγχάνω μακράν τινα ὁδὸν τὰ νῦν πεπορεῦυ- 
᾿ , . ΝΥ, ἣ -" - » ἤ ' ᾿ Ν᾿. 

μένος. εὐϑυ τοῦ Ιστρου καὶ της ἐτῶν χῶρας κατὰ τὴν 51 

νῦν ἐπίκλησιν τοῦ ἔϑνους ἢ Μυσῶν. ὥς φησιν Ὅμη- 

ρος. ἦλθον δὲ οὐ χρημάτων ἔμπορος οὐδὲ τῶν πρὸς 

ὑπηρεσίαν τοῦ στρατοπέδου, σκευοφύρῶν ἢ βοηλατῶν, 

᾽ οὐδὲ πρεσβείαν ἐπρέσβευον συμμαχικὴν ἤ τινα εὕ- 

φημον,. τῶν ἀπὸ γλώττης μόνον συνευχομένων ς ἢ) 

γυμνὸς ἄτερ κόρυϑός τε καὶ ἀσπίδος, οὐδ᾽ ἔχον 

ἔγχος, 

οὐ μὴν οὐδὲ ἄλλο ὅπλον οὐδέν. ὥστε ἔγωγε ἐϑαύμα- 
» , ᾿ " 

ζον ὅπως μὲ ἠνεέχοντο ὁρῶντες, οὔτε ἱππευειν ἐπι-3 

στάμενος οὔτε τοξότης ἵχανὸς ὧν οὐὔϑ᾽ ὁπλίτης. ἀλλ᾽ 

οὐδὲ τῶν κούφων καὶ ἀνόπλων τὴν βαρεῖαν ὅπλισιν 

στρατιωτῶν οὐδ᾽ ἀχοντιστής. οὐ λιϑοβόλος., οὐδ᾽ αὖ 

τεμεῖν ὕλην ἢ τάφρον ὀρύττειν δυνατὸς οὐδὲ ἀμῆσαι 

χιλὸν ἐκ πολεμίου λειμῶνος πυκνὰ μεταστρεφόμενος, 

οὐδὲ ἐγεῖραι σκηνὴν ἢ χάρακα, ὥσπερ ἀμέλει συνέ- 

πονται τοῖς στρατοπέδοις πολεμικοί τινὲς ὑπηρέται" 

πρὸς ἅπαντα δὴ ταῦτα ἀμηχάνως ἔχων ἀφικόμην εἰς 

ἄνδρας οὐ νωϑροὺς οὐδὲ σχολὴν ἄγοντας ἀκροᾶσϑαι 

λόγων. ἀλλὰ μετεώρους καὶ ἀγωνιῶντας καϑάπερ 

ἵππους ἀγωνιστὰς ἐπὶ τῶν ὑσπλήγων. οὐκ ἀνεχομέ- 

νους τὸν χρόνον. ὑπὸ σπουδῆς δὲ καὶ προϑυμίας κό- 

Ἐ) Ῥοβὲ συνευχομένων δαδορθαίαγ: ἄλλο δὲ οὐδὲν χρὴ πο- 

λυπραγμονεῖν οὐδὲ ἀκούειν οὐδενὸς ἀλλ᾽ ἢ μόνον σάλπιγγος 

ἱερὰς καὶ τῶν μακαρίων κΉΘΥ) μάτων, ὡς ὅδδ μὲν νικᾷ πά- 

λὴν παίδων, ὅδε δὲ ἀνδρῶν, ὅδε δὲ πυγμήν, δδὲ δὲ παγ- 

κράτιον, ὅδε δὲ πένταϑλον, ὅδε δὲ στάδιον, ἑνὶ βήματι σχε- 

δὸν εὐδαίμων γενόμενος, αὑτόν τε καὶ τὴν πατρίδα καὶ τὸ 
σύμπαν ἀποφήνας γένος ἀοίδιμον" 
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πτοντας τὸ ἔδαφος ταῖς ἐκλαιν νον γὲ ἣν ὁρᾶν παν- 

ταχοῦ μὲν ξίφη. πανταχοῦ δὲ ϑώρακας. πανταχοῦ δὲ 
δόρατα, πάντα δὲ ἵππων. πάντα δὲ ὡπλισμένων 

ἀνδρῶν μεστά" μόνος δὴ ἐν τοσούτοις φαινόμενος 
ῥάϑυμος ἀτεχνῶς σφόδρα τὲ εἰρηνικὸς πολέμου 

" ὦ , ν. Ν »" . ἢ ᾿ Ε ΄ 

318 ϑεατής, τὸ μὲν σῶμα ἐνδεὴς. τὴν δὲ ἡλικίαν προη- 

χῶν, οὐ χρυσοῦν σκῆπτρον φέρων οὐδὲ στέμματα 
ἱερὰ ϑεοῦ τινος, ἐπὶ λύσει ϑυγατρὸς ἥκων εἰς τὸ 
στρατόπεδον ἀναγκαίαν ὁδόν, ἀλλ᾽ ἐπιϑυμῶν ἰδεῖν 
ἄνδρας ἀγωνιξομένους ὑπὲρ ἀρχῆς καὶ δυνάμεως : 

τοὺς δὲ ὑπὲρ ἐλευϑερίας τε καὶ πατρίδος ἔπειτα οὐ 

τὸν κίνδυνον ἀποχνήσας. μὴ τοῦτο ἡγησάσϑω μη- 
δείς, ἀλλ᾽ εὐχῆς τινος μνησϑεὶς παλαιᾶς δεῦρο ἀπε- 

τράπην πρὸς ὑμᾶς, ἀεὶ τὰ ϑεῖα κρείττω καὶ προυρ- 

γιαέτερα νομίζων τῶν ἀνθρωπίνων, ἡλίκα. ἂν ἢ. πό- 
τερον οὖν ἥδιον ὑμῖν καὶ μᾶλλον. ἐν καιρῷ περὶ τῶν 

ἐκεῖ διηγήσασϑαι, τοῦ τε ποταμοῦ τὸ μέγεϑος καὶ τῆς 

χώρας τὴν φύσιν ᾿ ὡρῶν ὡς ἔχουσι κράσεως καὶ τῶν 
ἀνθρώπων τοῦ γένους, ἔτι͵ δὲ οἶμαι͵ τοῦ πλήϑους καὶ 

τῆς παρασχευῆς. ἢ! ἄᾶλλον ΜΝΑ͂Ν τῆς πρεσβυτέρας 

τε καὶ μείζονος, ἱστορίας περὶ τοῦ ϑεοῦ,. παρ᾽ ᾧ νῦν 

ἐσμεν; οὗτος γὰρ δὴ κοινὸς ἀνθρώπων καὶ ϑεῶν βα- 

σιλεύς τε καὶ ἄρχων καὶ πρύτανις καὶ πατήρ: ἔτι δὲ 

εἰρήνης καὶ πολέμου ταμίας. ὡς τοῖς πρότερον ἐμ- 

πείροις καὶ σοφοῖς ποιηταῖς ἔδοξεν. ἐάν πως ἱχανοὶ 

γενώμεϑα τήν τε φύσιν αὐτοῦ καὶ τὴν δύναμιν ὑμνῆ- 

σαι λόγῳ βραχεῖ καὶ ἀποδέοντι τῆς ἀξίας. αὐτά που 

ταῦτα λέγοντες. ἄρ᾽ οὖν κατὰ Ἡσίοδον ἄνδρα ἀγα- 
Ὶ ᾿ ’ ᾿Ὶ ς ω ͵ 

νη ϑὸν χαὶ Μούσαις φίλον ἀρκτέον. ὡς ἐκεῖνος μάλα ἐμ- 
, 3 Ὰ » 3 Ο “ 

φρύόνως οὐκ αὐτὸς ἐτόλμησεν ἄρξασϑαι παρ αὐτοῦ 
Ὦ " , Ἁ ᾿ - ἤ 

διανοηϑείς. ἀλλὰ τὰς Μούσας παρακαλεῖ διηγησα- 
,. ὑνηνν , ' μ “᾿» μα ,᾿ ι μημι σϑαι περὶ τοῦ σφετέρου πατρὸς ; τῷ παντὶ γαρ μᾶλλον 

“ἃ . 
Ψ“ ω 
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πρέπον τόδε τὸ ἧσμα ταῖς ϑεαῖς ἢ τοὺς ἐπὶ Ἴλιον ἐλ- ἢ υἱνῆ καὶ περὶ αὐτῶν τούτων σκεπτέον ἡμῖν ἐπιμελέστε- 

ϑόντας ἀριϑμεῖν. αὐτούς τε καὶ τὰ σέλματα τῶν νεῶν ρον τῶν τὲ ποιημάτων καὶ ἀναϑημάτων καὶ ἀτεχνῶς 

- ἐφεξῆς, ὧν οἱ πολλοὶ ἀνόητοι ἧσαν" καὶ τίς ποιητὴς Ι τοιουτότροπτον ἐστι. τὴν ἀνϑο πένην περὶ τοῦ 

“δοφώτερός τε καὶ ἀμείνων ἢ ὁ παρακαλῶν ἐπὶ τοὔτονουν ἢβ. Ὰ δαιμονίου δόξαν ἁμῃγέπῃ πλάττον καὶ ἀνὰτυποῦν, 

5 τὸ ἔργον ὧδέ πως᾿ πᾶτε ἐν φιλοσόφῳ διατριβῇ [τὰ νῦνἾ. γαερὶ δὴ ϑεῶν 

. Μοῦσαι Πιερίηϑεν ἀοιδῇσι κλείουσαι , τῆς τε καϑόλου φύσεως καὶ μάλιστα τοῦ πάντων ἡγε- 

Δ ᾿ δεῦτε δὴ ἐννέπετε σφέτερον πατέρ᾽ ὑμνείουσαι , μόνος πρῶτον μὲν καὶ ἐν πρώτοις δόξα καὶ ἐπίνοια 

ὄν. διὰ βροτοὶ ἄνδρες ὁμῶς ἄφατοί τὲ φατοί τε β κοινὴ τοῦ σύμπαντος ἀνθρωπίνου γένους, ὁμοίως 

ῥδητοί τ᾽ ἄρρητοί τε, Διὸς μεγάλοιο ἕκητι " μὲν Ἑλλήνων, ὁμοίως δὲ βαρβάρων, ἀναγκαία, καὶ 

δέα μὲν γὰρ βριάει, ῥέα δὲ βριάοντα χαλέπτει; β ἔμφυτος ἐν παντὶ τῷ λογικῷ, γιγνομένη κατὰ φύσιν 

δεῖα δ᾽ ἀρίξηλον μινύϑει καὶ ἄδηλον ἀέξει. αν α ἄνευ ϑνητοῦ διδασκάλου καὶ μυσταγωγοῦ χωρὶς ἀπά- 

ῥεῖα δέ τ᾽ ἰϑύνει σκολιὸν καὶ ἀγήνορα κάρφει της διά τὲ τὴν συγγένειαν τὴν πρὸς αὐτοὺς καὶ πολλὰ 

Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, ὃς ὑπέρτατα δώματα ναίει. Ὁ μαρτύρια Τἀληϑοῦς, οὐκ ἐῶντα κατανυστάξαι καὶ ἀμε- 

ὑπολαβόντες; οὖν εἴπατε πότερον ἁρμόττων ὃ λόγος ο΄ λῇσαι τοὺς πρεσβυτάτους καὶ παλαιτάτους᾽ ἅτεγὰρ οὐ 

ι5 οὗτος ἢ τὸ ασμα τῇ σ συνόδῳ 1 γένοιτ᾽ ἄν. ὦ παῖδες Ἠ- β μακρὰν οὐδ᾽ ἔξω τοῦ ϑείου διῳκισμένοι καϑ' αὑτούς. 

λείων" ὑμεῖς γὰρ ἄρχοντες καὶ ἡγεμόνες τῆσδε τῆς ἀλλὰ ἐν αὐτῷ μέσῳ πεφυκότες, μᾶλλον δὲ συμπεφυκό- 

πανηγύρεως. ἔφοροί τε καὶ ἐπίσκοποι τῶν ἐνθάδε τες ἐκείνῳ καὶ προσεχόμενοι πάντα τρόπον. οὐκ ἐδύ- 

ἔργων καὶ λόγων" ἢ δεῖ ϑεατὰς εἶνἶει μόνον τοὺς ἐν- ἢ γναντομέχρι πλείονος ἀσύνετοι μένειν, ἄλλως τεσύνεσιν 

ϑάδε ἥκοντας τῶν τε ἄλλων δῆλον ὅτι παγκάλων καὶ ἢ 355 καὶ λόγον εἰληφότες παρ᾽ αὐτοῦ, ἅτε δὴ περιλαμπό- 
20 σφόδρα ἐνδόξων ϑεαμάτων καὶ δὴ μάλιστα τῆς τοῦ τς μένοι πάντοϑεν ϑείοις καὶ μεγάλοις φάσμασιν οὐρα- 

ϑεοῦ ϑρησκείας καὶ τῷ ὄντι μακαρίας εἰκόνος. ἣν νοῦ τε καὶ ἄστρων. ἔτι δὲ ἡλίου καὶ σελήνης. νυκτός 

ὑμῶν οἵ πρόγονοι δαπάνης τε ὑπερβολῇ καὶ τέχνης τ τὲ χαὶ ἡμέρας ἐντυγχάνοντες ποικίλοις καὶ ἀνομοίοις 

ἐπιτυχόντες τῆς ἄκρας εἰργάσαντο καὶ ἀνέϑεσαν πάν- ἢ εἴδεσιν, ὄψεις τε ἀμηχάνους ὁρῶντες καὶ φωνὰς 

τῶν, ὅσα ἐστὶν ἐπὶ γῆς ἀγάλματα. κάλλιστον καὶ ο΄ ἀκούοντες παντοδαπὰς ἀνέμων τε καὶ ὕλης καὶ πο- 
5 ϑεοφιλέστατον, πρὸς τὴν Ὁμηρικὴν ποίησιν, ὥς φασι, ταμῶν καὶ ϑαλάττης, ἔτι δὲ ξώῴων ἡμέρων καὶ ἀγρίων. : 

Φειδέου παραβαλλομένου, τοῦ δινήσαντος ὀλίγῳ νεύ- ο΄ αὐτοί τε φϑόγγον ἥδιστον καὶ σαφέστατον ἱέντες καὶ 

ματι τῶν ὀφρύων τὸν σύμπαντα Ὄλυμπον. ὡς ἐκεῖ- ἀγαπῶντες τῆς ἀνθρωπίνης φωνῆς τὸ γαῦρον καὶ 

νος μάλιστα ἐναργῶς καὶ πεποιϑότως ἐν τοῖς ἔπεσιν ἐπιστῆμον. ἐπιϑέμενοι σύμβολα τοῖς εἰς αἴσϑησιν 
εἴρηκεν, ἀφικνουμένοις. ὡς πᾶν τὸ νοηϑὲν ὀνομάξειν καὶ δη- 

Ὁ ἢ καὶ κυανέῃσιν ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων, λοῦν, εὐμαρῶς ἀπείρων πραγμάτων καὶ μνήμας. καὶ 

ἀμβρόσιαι δ᾽ ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος β ἐπινοίας παραλαμβάνοντες. πῶς οὖν ἀγνῶτες εἶναι 

κρατὸς ἀπ᾿ ἀϑανάτοιο, μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν Ὄλυμπον. ἔμελλον καὶ μηδεμίαν ἕξειν ὑπόνοιαν τοῦ σπείραντος 
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καὶ φυτεύσαντος καὶ σώξοντος καὶ τρέφοντος . παν- 

ταχόϑεν ἐμπιμπλάμενοι τῆς ϑείας φύσεως διά τε 

ὄψεως καὶ ἀκοῆς συμπάσης τὲ ἀτεχνῶς αἰσϑήσεως ; 

νεμόμενοι μὲν ἐπὶ γῆς, ὁρῶντες δ᾽ ἐξ οὐρανοῦ φῶς, 

"τροφὰς δὲ ἀφϑόνους ἔχοντες εὐπορήσαντος καὶ προ- 
παρασκευάσαντος τοῦ προπάτορος ϑεοῦ, πρῶτην μὲν 

- » Ι Ἁ ἡ "- " Ἀ 

οἵ πρῶτοι καὶ αὐτόχϑονες τὴν γεώδη. μαλακῆς ἔτι καὶ 

πίονος τῆφ ἰλύος τότε οὔσγ 8» ὥσπερ ἀπὸ μητρὸς τῆς 

γῆς λιχμώμενοι ᾿ καϑῴπερ τὰ φυτὰ νῦν ἕλκουσι τὴν 

0 ἐξ αὐτῆς ἰχμάδα, δευτέραν δὲ τοῖς ἤδη προϊοῦσι καρ- 
πῶν τε αὐτομάτων καὶ πόας οὐ σκληρᾶς ἅμα δρόσῳ 

γλυκείαᾳ ταὶ νάμασι νυμφ ὧν ποτίμοις " ἐκ δὴ τοῦ πε- 
ριέχοντος ἠρτημένοι καὶ τρεφόμενοι τῇ διηνεκεῖ τοῦ 

, ᾿ - 3 κμ ν , Ἢ "Ὡ 

πνεύματος ἐπιροοῇ. ἀέρα υγροὸν ἕλκοντες. ὡσπὲερ 
»"» ὕ ἤ ἡ 

ι5 νήπιοι παῖδες. οὔποτε ἐπιλείποντος γάλακτος, ἀεί 

σὶ σφισι ϑηλῆς ἐγκειμένης. σχεδὸν γὰρ ἂν ταύτην δικαιό- 

τερον λέγοιμεν πρώτην τροφὴν τοῖς τε πρότερον καὶ 

τοῖς ὕστερον ἁπλῶς. ἐπειδὰν γὰρ ἐκπέσῃ τῆς } ̓αστρὺς 

νωϑρὸν ἔτι καὶ ἀδφανὲς τὸ βρέφος. δέχεται μὲν ἡ γῆ. 
νὝ » 

ἢ ἡ τῷ ὕντι μήτηρ. ὁ δὲ ἀὴρ εἰσπνεύσας τε καὶ εἰσψύ- 5511 

᾿ ξας εὐθὺς ἤγειρεν ὑγροτέρᾳ τροφῇ γάλακτος καὶ φϑε- 
Ἢ 

γξασϑαι παρέσχε. ταύτην εἰκότως πρώτην λέγδιτ᾽ αν 

τοῖς γεννωμένοις ἡ φύσις ἐπισχεῖν ϑηλήν. ἃ δὴ πάσ- 
Υ͂ » 

χοντὲς. ἐπινοοῦντες οὐκ ἐδύναντο μὴ ϑαυμάξειν καὶ 
᾿ " " ὦ , ᾿ ᾿ Ε , , ἢ 

5 ἀγαπᾶν τὸ δαιμόνιον, πρὸς δὲ αὖ τούτοις αἰσϑανο- 

μένοι τῶν ὡρῶν. ὅτι τῆς ἡμετέρας ἕνεκα γέγνονται 

σωτηρίας πάνυ ἀκριβῶς καὶ πεφεισμένως ἑκατέρας 

τῆς ὑπερβολὴ ἿΣ ἔτι δὲ καὶ τόδε ὁ ἐξαίρετον ἔχοντες ἐκ 

τῶν ϑεῶν πρὸς τἄλλα ξῴα, λογίξζεσϑαί τε ἐς υρρρῆνῃ 

υ σϑαι περὶ αὐτῶν. σχεδὸν οὖν ὅμοιον ὥσπερ εἴ τις 

ἄνδρα Ἕλληνα ἢ βάρβαρον μυεῖσϑαι παραδοὺς εἰς 

μυστικὸν τινα οἶκον ὑπερφυὰ κάλλει καὶ μεγέϑει; 

ΟΕΑΤΙΟ ΧΙ. Φ ἢ 

8 Ἂν ἤ -Ὁ δι 

πολλὰ μὲν ὁρῶντα μυστικὰ ϑεάματα, πολλῶν δὲ 
ἀκούοντα . τοιούτων φωνῶν, σκότους τε καὶ φωτὸς 

Ά 
ιν ἐναλλὰξ αὐτῷ φαινομένων. ἄλλων τε μυρίων γιγνο- 

ΜΗ ΜΔΗΜΝΝΝΙ ἔτι δέ, δἰ καϑάπερ εἰώϑασιν ἐν τῷ καλου- 
, ω“ ΠῚ Ἀ ’ " 

μένῳ ϑρονισμῷ καϑίσαντες τους μυουμένους οἱ τε- 

λοῦντες κύκλῳ περιχ ρεύειν»" ἄρά γὲ τὸν ἄνδρα τοῦ- 
εα« 

τον μηδὲν δηϊεϑεῖν εἰκὸς τῃ ψυχῇ μηδ᾽ ὑπονοῆσαι τὰ 
γιγνόμενα, ὡς μετὰ γνώμης καὶ παρασκευῆς πράτ- 

τεται σοφωτέρας, εἰ καὶ πάνυ τις εἴη τῶν μακρόϑεν 
καὶ ἀνωνύμων βαρβάρων. μηδενὸς ἐξηγητοῦ μηδὲ 
ἑρμηνέως παθόντος, ἰνϑρωπίνην͵ »υχὴν ἔχων: ἢ 

"Ἢ ὅ,. 
τοῦτο μὲν οὐκ ἀνυῦτον. κοινῇ δὲ σύμπαν τὸ τῶν ἀν- 

ϑρώπων γένος τὴν ὁλόβληρον καὶ τῷ ὄντι τελείαν 
Ν ἤ 3 ἤ »" 

τελετὴν μυούμενον. οὐκ ἐν οἰκήματι μικρῷ παρα- 
- ΠῚ ,; . Ἁ “ ᾿ ὃ Ἁ . "» λ , ἡ ᾿ 39 , 

σκευασϑέντι πρὸς ὑποδοχὴν οχλου βραχξος ὑπὸ .4ϑὩη- 
᾿ ᾽ ᾿. “» ςο᾿ » ᾽ ᾿ - 

ναίων. ἀλλὰ ἐν τῶδε τῷ κόσμῳ. ποικίλῳ καὶ σοφῷ 
δημιουργήματι. μυρίων ἑκάστοτε ϑαυμάτων φαινο- 

" Ν ᾽ μ᾽ ; ΄ ω- 

μένων. ἔτι δὲ οὐκ ἀνϑρώπων ομοίων τοῖς τελουμέ- 
, Ἀ ᾿ - " ’ Ἁ ἤ ᾽ 

νοις. ἄλλα ϑεὼν αϑανατῶν ϑνητους τελούντων,. νυκτί 
δ " "»" τὲ καὶ ἡμέρᾳ καὶ φωτὶ καὶ ἄστροις. εἰ ϑέμις εἰπεῖν, : 

, “ , ᾽ ᾽ 

ἀτεχνῶς περιχορευόντῶν ἀεί, τούτων συμπάντων μη- 
ὮΝ ’ " ».»ὦκ"υ Γ᾿ , - ῇ » 

δεμίαν αἴσϑησιν μηδὲ ὑποψίαν λαβεῖν μαλιστα δὲ 
-» ’ - -» δ 

τοῦ κορυφαίου, προεστῶτος τῶν ολῶν καὶ χατευ- 
, ἤ ᾿ “μ 3 Ν ἥ ᾿ 

ϑύνοντος τὸν ἀπαντὰ οὔρανον καὶ κόσμον. οἷον σο- 
“« ἤ ἃ " “ »" Ἁ 

φοὺ κυβερνήτου νεῶς ἄρχοντος πανυ καλῶς τὲ καὶ : 
3 δ ν ᾿ 3 Ἁ - , ἤ 

ιἁνενδεῶς παρεσχευασμένης ; οὐ γαρ ἐπὶ τῶν ἀνϑρω- 
Ἁ - ΒΗ Ἀ 

πῶν τὸ τοιοῦτον γιγνόμενον ϑαυμᾶσαι τις ἂν. πολὺ 
-- [ν -" “ο΄ δὲ μᾶλλον πῶς καὶ μέχρι τῶν ϑηρέίων διικνεῖται 

"“ 3 ῇ)Ἅ ν᾿ ’ ῇ -»Ὕ ἤ 

τῶν ἀφρόνων καὶ ἅλογων. ὡς καὶ ταῦτα γιγνωσκειν 
- Ἁ ἃ ω » Ἁ ᾿ 

χαὶ τιμᾶν τὸν ϑεὸν καὶ προϑυμεῖσϑαι ξὴῆν κατὰ τὸν 
» ΠῚ “ " " ἢ »" 3 ἤ Ά ἤ 

ἐκείνου ϑεσμῦν" ἔτι δὲ μᾶλλον ἀϊτεοικότως τὰ φυτά, 
4 Ν ᾿ ᾿ , “, 3 “ ."" ᾿ 

οἷἱς μηδεμία μηδενὸς ἔννοια. ἀλλὰ ἀψυχα καὶ ἀφῶνα 
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ς -" , , 6 Ἁ ἃ »" β 

ἁπλῇ τινι φύσει διοικούμενα, ὡς δὴ καὶ ταῦτα ἕχου- 
᾿ “ “ι᾿Ὶ ᾿ ᾽ Ἁ , 

σίως καὶ βουλύμενα καρπὸν ἐκφέρειν τὸν προσήκοντα 

Νέστο πάνυ ἐναρ) ἧς καὶ πρόδηλος ἡ τοῦ 

ϑεοῦ γνώβη καὶ δύναμις.) ἀλλ᾽ ἥπου σφόδρα γελοῖοι 
4 “ ω 

καὶ ἀρχαῖοι δόξομεν ἐπὶ τοῖς λόγοις, ἐγγυτέρω φά- 
ὄκοντες εἶναι τὴν τοιαύτην σύνεσιν τοῖς ϑηρίοις καὶ 

- ' ᾿ ᾿" 6 ω Ἀ " ᾿ ' Ἁ » ' 

τοῖς δένδροις ἡπερ ἡμῖν τὴν ἀπειρίαν τὲ καὶ ἀγνοιαν;: 
6 ͵ " ᾿ "" ὖ , ΓΙ , “- θ ἤ 

ὁπότε ἀανϑρωποί τινες σοφώτεροι γενόμενοι τῆς ἀπα- 

ὡπερ 

ἑκαστῳ 

" 4 Ἁ " ᾿ ὡ . 

σης συφίας, οὐ κηρὸν ἐγχέαντες τοῖς ὠσίν, 

οἶμαί φασι τοὺς ᾿Ιϑακησίους ναύτας ὑπὲρ τοῦ μὴ κα- 
τακοῦσαι τῆς τῶν Σειρήνων ὠδῆς. ἀλλὰ μολύβδου 

τινὸς μαλϑακὴν ὁμοῦ καὶ ἄτρωτον ὑπὸ φωνῆς φύσιν, 

ἔτι δὲ οἶμαι πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν σκότος πολὺ προβα- 

᾿ ἧς Ὅμηρός φησι κωλύεσθαι 

ὑπερφρο- 

νοῦσι τὰ ϑεῖα. καὶ μίαν ἱδρυσάμενοι δαίμονα πονη- 

,.1 ν ἡ Ὶ ") Ν 1 ᾿ ᾽ Ι λόμενοι καὶ ἀχλυν, τ΄ 

5 τὸν καταληφϑέντα διαγιγνώσκειν ϑεὸν., 

Ἁ »κΑ4 ". " ἵ᾿ ᾿᾿ ἃ 

ραν καὶ ἄλυπον τρυφὴν τινὰ ἡ ῥαϑυμίαν πολλὴν καὶ 
᾽ ᾽ Ν ᾿. ᾽ 

ἀνειμένην υὑβριν. ἡδονὴν ἐπονομάξοντες, γυναικεί- 

αν τῷ ὄντι, ϑέάν προτιμῶσι καὶ ϑεραπεύουσι κυμ- 

βάλοις τισὶν ᾿ ψόφοις καὶ αὐλοῖς ὑπὸ σκότος αὐλου- 

μένοις. ἀλλ᾽ 

φϑόνος, εἰ μέχρι τοῦ ἄδειν αὐτοῖς τὸ σοφὸν ἣν, ἀλλὰ 

ἐξε- 

οὖν γε τῆς εὐωχίας οὐδεὶς ἐχείνοις 

δ ἅ » " »" ἃ ν ᾿ 

μὴ τοὺς ϑεοὺς ἡμῶν ἀφῃροῦντο καὶ ἁπῳῷκιζον., 
Ν " ε - γι , ᾽ »" ᾽ 

λαύνοντες ἐκ τῆς αὐτῶν πολεῶς τε καὶ ἀρχῆς. ἐκ 

“ὴὴ ἢ 

201. 

5 τοῦδε τοῦ κούμου παντὸς, εἴς τινας χώρας ἀτοποῦς, 3 

καϑάπερ ἀνθρώπους δυστυχεῖς εἴς τινας νήσους ἐρή- 
μους τάδε δὲ τὰ σύμπαντα,φάσκοντες ἀγνώμονα καὶ 
ἄφρονα καὶ ἀδέσποτα καὶ μηδένα ἔχοντα ἄρχοντα μη- 
ὃ ταμίαν μηδὲ ἐ ἐπιστάτην πλανᾶσϑαι εἰκῇ καὶ φέ- 
ρεσϑαι, μηδενὸς μήτε νῦν προνοοῦντος μήτε πρότε- 

μηδὲ ὥσπερ οἱ παῖδες τοὺς 

αὑτῶν 

ἅ - 

ρον ἐργασαμένου τὸ πᾶν, 
" ᾽ Ι ᾿ - " 3 

τροχοὺς αὐτοὶ κινήσαντες εἴτα ἐῶσιν ἀφ 

Ἑ χαὶ προστάξεῶς τὴν τῶν νομοϑετῶν᾽ 
3 ’ὔ » Ἁ Ἵ ,ὕ ΟἹ " οὐδετέραν ἰσχῦσαι δυνατὸν μὴ πρώτης ἐκείνης ὑπού- Ἃ 
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φέφεσϑαι. ταῦτα μὲν οὖν ἐπεξῆϊζϑεν ὁ 0 “όγον χαϑ᾿ ἃ Υ 
αὑτὸν ἐκβάς᾽ τυχὸν γὰρ οὐ ῥάδιον τὸν τοῦ φιλοσό- 

φου νοῦν καὶ λόγον ἐπισχεῖν, ἔνϑα ἂν ὁρμήσῃ. τοῦ 
» 3 

συναντῶντος ἀεὶ φαινομένου συμφέροντος καὶ ἀναγ- 
, -. 3 ἤ 3 " Ἁ χη 

καίου τοῖς ἀκροωμένοις. οὐ μελετηϑέντα πρὸς υδῶὼρ ὃ 

καὶ δικανικὴν ἀνάγκην, ὥσπερ οὖν ἔφη τις, ἀλλὰ 
μετὰ πολλῆς ἐξουσίας καὶ ἀδείας. οὐκοῦν τό γε ἀνα- 

δραμεῖν οὐ χαλεπόν, ὥσπερ ἐν πλῷ τοῖς ἱκανοῖς κυ- 
βερνήταις οὐ πολὺ παραλλάξασι. τῆς γὰρ περὶ τὸ 

""" ' - ὃ Δ - . ᾿ Καὶ , ἤ Ἀ 3 -» ἢ ὯΝ ϑϑεῖον δόξης καὶ υποληψεῶς πρώτην μὲν ἀτεχνῶς πη- 10 
Ἢ ᾿ ὃ.“ Ω, ͵ ,᾿ γὴν ἐλέγομεν τὴν ἔμφυτον ἅπασιν ἀνθρώποις ἐπέ- 

, ν - " ᾽ » 

γνοναν, ἐξ αὐτῶν γιγνομένην τῶν ἔργων καὶ τἀληϑοῦς, 
, ᾿ , -" ων ἃ » ᾿ ι ᾿ 

οὐ χατὰ πλάνην συστᾶσαν οὐδὲ ὡς ἔτυχεν, ἀλλὰ πᾶανυ 
»... " ᾽ -» Ἵ Ἁ 

ϑη ἐσχυραν καὶ ἀέναον ἐκ τοῦ παντὸς χρόνου καὶ παρὰ 
“- » ἣ 3 Ν πᾶσι τοῖς ἔϑνεσιν ἀρξαμένην καὶ διαμένουσαν. σχε- 10 

.Γ Ὶ , » - 
δὸν τι κοινὴν καὶ δημοσίαν τοῦ λογικοῦ γένους δευ- 

Ν᾿ . ’ 
τέραν δὲ λέγομεν τὴν ἐπίχτητον καὶ δι᾿ ἑτέρων ἐγ- 
γιγνομένην ταῖς ψυχαῖς λόγοις τὲ καὶ μύϑοις καὶ 
“ “-“ὦἅψλ 3 φὰ “.ἷ ᾿ ἔϑεσι, τοῖς μὲν ἀδεσπότοις τε καὶ ἀγράφοις, τοῖς δὲ 

ἐγγράφοις καὶ σφόδρα γνωρίμους ἔχουσι τοὺς κυρίους. 30 

τῆς δὲ τοιαύτης ὑπολήψεως τὴν μέν τινα ἑκουσίαν 
καὶ παραμυϑητικὴν φῶμεν, τὴν δὲ ἀναγκαίαν καὶ 
προσταχτικήν. λέγω δὲ τοῦ μὲν ἑκουσίου καὶ παραμυ- 
ϑίας ἐχομένην, τὴν. τῶν ποιητῶν. τοῦ δὲ ἀναγκαίου 

" .Σ , ᾿ Ἢ ἃ 

σης. δι΄ ἣν βουλομένοις ἐγίγνοντο καὶ τρόπον τινὰ 
“ 3 - , 

προειδοσιν αὑτοῖς αἵ τὲ προστάξεις καὶ παραμυϑέαι, 
"» Ἀ ᾿ - - 

τῶν μὲν ὀρϑῶς καὶ συμφώνως ἐξηγουμένων ποιητῶν 
,᾿ "ν "» ν᾿ ᾿ » 

χαὶ νομοϑετῶν τῇ τὲ ἀληϑείᾳ καὶ ταὶς ἐννοίαις, τῶν 30 
Ἁ ᾽ ’ ΕΣ ᾽ “Ὁ Ἀ “- , δὲ ἁἀποπλανωμένων ἔν τισιν. ἀμφοῖν δὲ τοῖν λεγομέ- 

νοιν ποτέραν πρεσβυτέραν φῶμεν τῷ χρόνῳ παρᾶ γὃ 
10. 1. 

τούτων γὰρ 15 

Δ ὦ 

" 
 Γ" 1 
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ἡμῖν τοῖς Ἕλλησι, ποίησιν ἢ νομοϑεσίαν, οὐκ ἂν ἔχοιμι 

διατεινόμενος εἰπεῖν ἐν τῷ παρόντι. πρέπει δὲ ἴσως 
τὸ ἀξήμιον. καὶ πειστικὸν ἀρχαιότερον εἷναι τοῦ μετὰ 

ὁ, 2 μέας καὶ προστάξ δξῶρ. σχεδὸν οὖν ἐἔχρι τοῦδε 

ὁμοίως πρόεισι τοῖς ἂν ϑρώποις τὰ περὶ τοῦ πρώτου 

χαὶ ἀϑανάτου γονέως., ὃν καὶ πατρῷον “]α καλοὺῦ- 
" γι γη , -»" ᾿ Ἁ Ἀ » ᾿ 

μὲν οὗ τῆς Ελλαδος κοινώνουντὲες. καὶ τὰ περὶ τῶν 3.5] 

ϑνητῶν καὶ ἀνθρωπίνων γονέων. καὶ γὰρ δὴ ἡ πρὸς 

ἐχείνους εὔνοια καὶ ϑεραπεία τοῖς ἐκγόνοις πρώτη 

μὲν ἀπὸ τῆς φύσεως καὶ τῆς εὐεργεί σίας ἀδίδακτος 

ὑπάρχει, τὸ γεννῆσαν καὶ τρέφον καὶ στέργον τοῦ γεν- 

νηϑέντος. εὐϑὺς ἀντιφιλοῦντος καὶ ἀντιϑεραπεύοντος 

ὅπως ἂν ἡ δυνατόν. δευτέρα δὲ καὶ τρίτη ποιητῶν καὶ: 

μονῶν. τῶν μὲν παραινούντων μὴ ἀποστερεῖν 

χάριν τὸ πρεσβύτερον καὶ συγγενές. ἔτι δὲ αἴτιον 

ξωῆς καὶ τοῦ εἶναι. τῶν δὲ ἐπαναγκαξόντων καὶ 

ἀπειλούντων κόλασιν τοῖς οὐ πειϑομένοις., ἄνευ τοῦ 

διασαφεῖν καὶ δηλοῦν ὁποῖοί τινές εἰσιν οἷ γονεῖς καὶ 

τίνων εὐεργεσιῶν χρέος ὀφειλόμενον κελεύουσι μὴ 
ἀνέχτιτον ἐᾶν. (ἐν δὲ τοῖς περὶ τῶν ϑεῶν λόγοις γκαὶ 

μιὔϑοις μᾶλλον τοῦτο ἰδεῖν ἔστιν ἐπ᾽ ἀμφοτέρων γι- 

ψχνόμενον. ὸρῶ μὲν οὖν ἔγωγε τοῖς πολλοῖς παντα- 
Ὶ Ἁ ἤ " 

εὔὐχοῦ τὴν ἀκρίβειαν κοπῶδες καὶ τὰ περὶ τοὺς λόγους 

οὐδὲν ἧττον, οἷς μέλει αὐόϑοῖι μόνον᾽ οὐδὲν ὃὲ 

25 προειπόντες οὐδὲ διαστειλάμενοι περὶ τοῦ πράγμα- 

τος. οὐδὲ ἀπό τινος ἀρχῆς ἀρχόμενοι τῶν λόγων, ἀλλ᾽ 

αὐτό γε. ὥς φασιν, ἀπλύτοις ποσὶ διεξίασι τὰ φανε- 
, ἢ ων" ᾿ ἤ ᾽ 

ρῶώτατα καὶ γυμνότατα. καὶ ποδῶν μὲν ἁπλυτῶν οὐ 

μεγάλη βλάβη διὰ τε πηλοῦ καὶ πολλῶν καϑαρμα- 
, , ι " Γ ᾽ ᾿ 

80 τῶν ἰόντων, γλώττης δὲ ἀνεπιστήμονος οὐ μικρὰ 
᾽ ᾿ . 3 , Α Ἀ ᾿, " κι 

ξημία γίγνεται τοῖς ἀκροωμένοις. ἀλλὰ γὰρ εἴπος 
κα , ᾿ Ἵ μμ , 20: 

τοὺς πεπαιδευμένους, ὧν λόγον τινὰ ἔχειν ἄξιον, 39 

ΟΕΑΤΙΟ ΧΠ. 2.7 

συνεξανύειν καὶ συνεχπονεῖν., μέχρι ἂν ὡς ἐκ καμπῆς 
τινος καὶ δυσχωρίας καταστήσωμεν εἰς εὐθεῖαν τοὺς 

λόγους. τριῶν δὴ προκειμένων γενέσεων τῆς δαιμο- 
νίου παρ᾽ ἀνθρώποις ὑπολήψεως. ἐμφύτου, ποιητι- 
χῆς. νομικῆς, τετάρτην φῶμεν τὴν πλαστικήν τε καὶ 
δημιουργικὴν τῶν περὶ τὰ ϑεῖα ἀγάλματα καὶ τὰς εἰ- 
κύνας, λέγω δὴ γραφέων τε καὶ ἀνδριαντοποιῶν καὶ 

λιϑοξόων καὶ παντὸς ἁπλῶς τοῦ καταξιώσαντος αὑτὸν 

ἱποφῆναι μιμητὴν διὰ τέχνης τῆς δαιμονέας φύσεως, 
εἴτε σχιαγραφίᾳ μάλα ἀσϑενεῖ καὶ ἀπατηλῇ πρὸς 

ὄψιν, χρωμάτων μίξει καὶ γραμμῆς ὅρῳ σχεδὸν τὸ 
ἀκριβέστατον περιλαμβανούσῃ, εἴτε λίϑων γλ υφαῖς 

εἴτε ξοάνων ἐργασίαις κατ᾽ ὀλίγον τῆς τέχνης ἀφαι- 
᾿ ροῦσ ἢ9 τὸ περιττόν. ἕως ἂν καταλίπῃ αὐτὸ τὸ φαινό- 

μένον εἶδος, εἴτε χωνείᾳ χαλκοῦ καὶ τῶν ομοίων 
. ν , ..} ᾿ ᾿ ᾽ Ἢ » , 2 , νοσα τέμια διὰ πυρὸς ἐλαϑέντων ἡ ῥυέντων ἐπί τινας 

τύπους. εἴτε κηροῦ πλάσει ῥᾷστα συνακολουϑοῦντος 

τῇ τέχνῃ καὶ πλεῖστον ἐπιδεχομένου τὸ τῆς μετανοίας" 
οἷος ἣν Φειδίας τε καὶ ᾿Δλκαμένης καὶ Πολύκλειτος, 

ἔτι δὲ ᾿“γλαοφῶν καὶ Πολύγνωτος καὶ Ζεῦξις καὶ : 

πρότερος αὐτῶν ὁ Ζίαίδαλος. οὐ γὰρ ἀπέχρη τούτοις 
περὶ τἄλλα ἐπιδείκνυσθαι τὴν αὑτῶν δεινότητα καὶ 

σοφίαν. ἀλλὰ καὶ ϑεῶν εἰκόνας καὶ διαϑέσεις παντο- 

δαπὰς ἐπιδεικνύντες. ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ χορηγοὺς 
τὰς πόλεις λαμβάνοντες, πολλῆς ἐνέπλησαν ὑπονοίας 3 
καὶ ποικίλης περὶ τοῦ δαιμονίου, οὐ παντελῶς δια- 
φερόμενοι τοῖς ποιηταῖς καὶ νομοϑέταις, τὸ μὲν ὅπως 

μὴ δοκῶσι παράνομοι καὶ ταῖς ἐπικειμέναις ἐνέχων - 

ται ξημίαις, τὸ δὲ ὁρῶντες προκατειλημμένους αὖ- 
τοὺς ὑπὸ τῶν ποιητῶν καὶ πρεσβυτέραν οὖσαν τὴν 80, 

ἐκείνων εἰδωλοποιίαν. οὔκυυν ἐβούλοντο εἶναι, τοῖς " 

πολλοῖς ἀπίϑανοι καὶ ἀηδεῖς καινοποιοῦντες. τὰ μὲν 

[Ὁ 
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"1 "" ἤ Ρ "ἢ : " 

οὖν πολλὰ τοῖς μύϑοις ἑπόμενοι καὶ συνηγορουντὲς 
ὧΪ, ᾿ ι Ὶ ᾽ » ,.“.» ᾿ ᾿ 

ἔπλαττον. τὰ δὲ καὶ παρ αὐτῶν εἰσέφερον ; ἀντί - 391} 

τεχνοι καὶ ὁμότεχνοι τρόπον τινὰ γιγνόμενοι τοῖς 

ποιηταῖς, ὡς ἐχεῖνοι δι᾿ ἀχοῆς ἐπιδεικνύντες ; ἀτε- 

χνῶς καὶ αὐτοὶ δι᾽ ὕψεως ἐξηγούμενοι τὰ ϑεῖα τοῖς 

πλείοσι καὶ ἀπειροτέροις ϑεαταῖς. πάντα δὲ ταῦτα 

τὴν ἰσχὺν ἔσχεν ἀπὸ τῆς πρώτης 

ποι οὐμενα 

ἀρχῆς ἐκείνης. ὡς 

ἐπὶ τιμῇ καὶ τοῦ δαιμονίου. καὶ 

μὴν δίχα γε τῆς ἁπλῆς. καὶ πρεσβυτάτης ἐννοίας περὶ 

ϑεῶν καὶ συγγενῶς πᾶσιν ἀνθοώποις ἅμα τῷ λόγῳ 

χάριτι 

φυομένης πρὸς τοῖς τρισὶ τούτοις ἑρμηνεῦσι καὶ δι- 

δασκάλοις διὰ ποιητικῆς χαὶ νομοϑετικῆς καὶ δημιουρ- 

γικῆς τέταρτον ἀνάγκη παραλαβεῖν, οὐδαμῇ ῥάϑυ- 

μον οὐδὲ ἀπείρως ἡγούμενον, ἔχειν ὑπὲρ αὐτῶν. λέγω 

δὲ τὸν φιλόσοφον ἄνδρα ἢ λόγῳ ἐξηγητὴν καὶ προ- 

φήτην τῆς ἀϑανάτου φύσεως, ἀληϑέστατον ἴσως καὶ 

τελειότατον. τὸν μὲν οὖν νομοϑέτην ἐάσωμεν τὰ νῦν 
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" μμα .«. Ἢ Φειδίαν πρῶτον ἐν τοῖς Ἕλλησιν εὐϑύνοι, τὸν σοφὸν 
» Ἁ “ " »" 

τοῦτον καὶ δαιμόνιον ἐργάτην τοῦ σεμνοῦ καὶ παγ- 
’ ἤ ὕ 

08 χάλου δημιουργήματος, καϑίσας δικαστὰς τοὺς βρα- 
ἤ Ὁ -" Ἁ 49 -"- - 

βεύοντας τῷ ϑεῷ τὸν ἀγῶνα, μᾶλλον δὲ κοινὸν δὲ- 
ἢ) Υ̓͂ ᾿ μι 

χαστήριον συμπάντων Πελοποννησίων. ἔτι δὲ Βοιω- : 

τῶν καὶ Ἰώνων καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων τῶν παν- 
ταχοῦ κατὰ τὴν Εὐρώπην καὶ τὴν ᾿Δσίαν, οὐ τῶν 
χρημάτων λόγον ἀπαιτῶν οὐδὲ τῆς περὶ τὸ ἄγαλμα 
δαπάνης. ὁπόσων χρυσὸς ὠνήϑη ταλάντων καὶ ἐλέ- 
φας, ἔτι δὲ κυπάριττος καὶ ϑύον πρὸς τὴν ἐργασίαν 
μόνιμον καὶ ἀδιάφϑορον, τροφῆς τε καὶ μισϑῶν 

ἀνάλωμα τοῖς ἐργασαμένοις οὐκ ὀλίγοις οὐδὲ ὀλίγον 

χρόνον, ἄλλοις τε οὐ φαύλοις ᾽δημιουργοῖς καὶ τὸν 
πλεῖστον καὶ τελεώτατον μισϑὸν ὑπὲρ τῆς τέχνης 
Φειδίχα᾽ ταῦτα μὲν γὰρ Ἠλείοις προσήκοντα λογί- 
σασϑαι τοῖς ἀναλώσασιν ἀφϑόνως καὶ μεγαλοπρεπῶς" 
ἡμεῖς δὲ ὑπὲρ ἄλλου φήσομεν τῷ Φειδίᾳ προκεῖσϑαι 

18 4 ᾿ 

τὸν ἀγῶνα. εἰ οὖν δὴ λέγοι τις πρὸς αὐτόν, Ὦ βέλ- 
τιστε καὶ ἄριστε τῶν δημιουργῶν, ὡς μὲν ἡδὺ καὶ 
προσφιλὲς ὅραμα καὶ τέρψιν ἀμήχανον ϑέας εἰργάσωνδο 

ὋΝ πᾶσιν Ἕλλησι καὶ βαρβάροις, ὅσοι ποτὲ δεῦρο ἀφί- 

εἰς εὐθύνας ἄγειν, ἄνδρα αὐστηρὸν καὶ τοὺς ἄλλουφοτν) 
Ὕ Ἁ Ἢ 3 , Ὶ - ᾿" 

δέοι γὰρ ἂν αὐτὸν αὐτοῦ φεέδε- 
ᾷ Ἁ νἉ » ἡ ι. 

ὑπὲρ δὲ τῶν λοι - 3958} 

᾽ ᾿ 3 ς " 

αὑτον εὐϑυνοντα 
᾿ " ἔ Π 3 ᾿ 

σϑαι καὶ τῆς ὑμετέρας ἀσχολίας. 
- ᾿ ’ " Ἁ » 

πῶν ἑκαστου γένους προχειρισάμενοι τὸν ἄἀχροὸν ὅπο- 
Ϊ" 

πῶμεν. εἴ τινα ὥφέλ ειών τε καὶ βλάβην φαν ἤσονται 

πεποι κότες πρὸς εὐσέβειαν τοῖς αὑτῶν ἔργοις ἢ λ6- 

γοις, ὕπως τε ἔχουσιν ὁμολογίας ἢ τοῦ διαφέρεσθαι 

τῷ ἀληϑεῖ μά- 

λιστα, τῇ πρώτῃ καὶ ἀδόλῳ γνώμῃ σύμφωνος ὦν. 

ὥσπερ ἑνὸς 

ἴχνους λαβόμενοι, καὶ τοῦτο σώζοντες, οἱ μὲν σαφῶς, 

δέοιτο παραμυ- 

ἀλλήλοις. καὶ τίς αὐτῶν συνέπεται 

πάντες τοιγαροῦν οὗτοι συνάδουσιν, 

ν 3 ὁ, ͵ ᾽ Ἁ "ἢ ἣν 

οὗ δὲ ἀδηλότερον.» οὐ γὰρ ἂν ἴσως 

ϑίας τῇ ἀληϑεία φιλόσοφος , εἰ πρὸς σύγκρισιν ἄγοιτο 

ποιηταῖς ἀγαλμάτων ἢ μέτρων, καὶ ταῦτα ἐν ὄχλῳ 

πανηγύρεως ἐκείνοις φίλων δικαστῶν. εἰ γάρ τις 

χοντο πολλοὶ πολλάκις, οὐδεὶς ἀντερεῖ. τῷ γὰρ ὄντι 
χαὶ τὴν ἄλογον ἂν ἐχπλήξειε τοῦτό γε τῶν ξῴων 
φύσιν. εἰ δύναιντο προσιδεῖν μόνον, ταύρων τὲ τῶν 

ἀεὶ πρὸς τόνδε τὸν βωμὸν ἀγομένων, ὡς ἑκόντας 
ὑπέχειν τοῖς καταρχομένοις. εἴ τινα παρέξουσι τῷ 
ϑεῶ χάριν, ἔτι δὲ ἀετῶν τε καὶ ἵππων καὶ λεόντων. 

) ι ῥ ᾿) 3 ἤ » - Υν» 

πῶς τὸ ἀνημξρον καὶ ἄγριον σβέσαντας τοῦ ϑυμοῦ 

πολλὴν ἡσυχίαν ἄγειν; τερφϑέντας ὑπὸ τῆς ϑέας" 
κι 3 

ὰ νϑρώπων δέ, ος ἂν ῃ παντελῶς ἐπίπονος τὴν ψυχήν, ' 

πολλὰς ἀπαντλήσας συμφορὰς καὶ λύπας ἐν τῷ βίῳ 

μηδὲ ὕπνον ἡδὺν ἐπιβαλλόμενος, καὶ ὃς δοκεῖ μοι 

7. 

.} ἐ 



νων: 

2 «-. 

" 2 εἰχάσματα τεν ιτῶν. οὐ πᾶν υτῦν τοις οὔτε σιστευ ὋΨν- 210] 

0 ρθᾶν ἔτι λαβεῖν ῥαδίως. 

κἐνίκησας καὶ συνέλεξ 
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"Ἥ ε » ᾿ς , , 

κατ᾽ ἐναντίον στὰς τῆσδε τῆς εἰκόνος ἐκλαϑέσϑαι παν- 

Ἴτων ὅσα ἐν ἀνθρωπίνῳ βίῳ δεινὰ καὶ χαλεπὰ γίγνε- 

ται παϑεῖν. οὕτω σύγε ἀνεῦρες καὶ ἐμηχανήσω ϑέα- 
᾽ “-»Ἄ 

μα. ἀτεχνῶς 
" ἈΝ , » Ν᾿ ᾿ " 

νηπενϑές τ΄ ἄχολον τε, κακῶν ἐπίληϑες ἀπαν- 

τῶν. 
" “ “... " " ν . » 

τοσοῦτον φῶς καὶ τοσαυτὴ χάρις ἔπεστιν ἄπο τῆς 
ἡ ., " ἢ Ἀ “ ᾿ , Ἀ , 

τέχνης. Ἵ οὐδὲ γὰρ ἂν αὑτὸν τὸν Ἡφαιστον εἰκὸς ἐγκα- 
6 ὮΝ Ἁ ΠῚ 

λέσαι τῶδε τῷ ἔργῳ: κρίνοντα πρὸς ἤδονην καὶ τέρ- 

ψιν ἀνθρωπίνης ὕψεως. εἰ δ᾽ αὖ τὸ πρέπον εἶδος καὶ 

τὴν ἀξίαν μορφὴν τῆς ϑεοῦ φύσεως ἐδημιούργησας, 

ὕλῃ τε ἐπιτερπεῖ χφησάμενος, ἀνδρύς τὲ μορφὴν 

ὑπερφυᾶ τὸ κάλλος καὶ τὸ μέγεϑος δείξας . πλὴν ἀν- φ1} 

δρὸς καὶ τἄλλα ποιήσας ὡς ἐποίησας. σκοπῶμεν τὰ 

νῦν" ὑπὲρ ὧν ἱκανῶς ἀπολογησάμενος ἐν τοῖς παρ- 

οὔσι. καὶ πείσας ὅτι τὸ οἰκεῖον καὶ τὸ πρέπον ἐξεῦ- 

ρὲς σχήματός τε χαὶ μορφ Ὡς τῷ πρώτῳ καὶ μεγίστῳ 

ϑεῶ. μεσ ϑὸν ἕτερον τοῦ παρ᾽ λείων προσλάβοις ἂν 

μείξω καὶ τελειότερον. ὁρᾶς γὰρ ὅτι οὐ μικρὸς ἁγὼν 

οὐδ᾽ ὁ κίνδυνος ἡμῖν. πρύτερον μὲν γάρ, ἅτε οὐδὲν 

σαφὲς εἰδότες. ἄλλην ἄλλος ᾿ ἀνεπλάττομεν ἰδέαν, 

τῶν τὸ ϑνητὸν 2((ἱ τὰ τὴν ἑαυ τοῦ δυ γναμν καὶ φύσιν 

᾿ ἕχαστος ἰνδαλλόμενοι καὶ ὀνειρώττοντες" εἴ τέ ποὺ 

ἥξινα μικρὰ καὶ ἄσημα συλλέγοντες τῶν ἔμπροσϑεν 

τες οὔτε προσέχοντες τὸν νοῦν. σὺ δὲ ἰσχύϊ τέχνης 
Ἁ γ-  ο - [) 

ἕαᾳς τὴν Ελλαδα πρῶτον. ἔπειτα 
᾿ » » " " ω ᾽... ». 

τοὺς ἄλλους τῶδε τῷ φάσματι, ϑεσπέσιον καὶ λαμ- 
Ἁ " ᾿ "ὦ ἡ “νΨμ} "» ὦ ἢ Ν γ. ψὦνω» Ρ ’ ἢ 

πρὸν ἀποδείξας. ὡς ηδένα τῶν ἰδοντῶν δοξῶν ἐτε- 105} 
-»»Ἄ ΟῚ 3 .1 ᾶὄ . »Ν») ᾿ 

ἀρ΄ οὐν οἴει τὸν Ιφιτον καὶ 

τὸν Δυκχούῦργον χαὶ τοὺς τότε Ἠλείους διὰ χρημάτων 
3 

ἀπορίαν τὸν μὲν ἀγῶνα καὶ τὴν ϑυσίαν ποιῆσαι τῷ 

υϑη ἐσχυρῶς. 
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Ῥω Ν Υ̓͂ 

Διὶ πρέπουσαν, ἄγαλμα δὲ μηδὲν ἐξευρεῖν ἐπ᾽ ὀνό- 
᾿ 4 " ψι »" 

ματι καὶ σχήματι τοῦ ϑεοῦ, σχεδόν τι προέχοντας 
Υ Ι -» Ψ κ᾿ -» 

δυνάμει τῶν ὕστερον, ἢ μᾶλλον φοβηϑέντας μήποτε 
᾿] ν᾿ »,ϑϑ ἡ “ » 3 ᾽ Ἁ -» 

οὐκ ἂν δύναιντο ἱκανῶς ἀἁπομιμήσασϑαι διὰ ϑνητῆς 
Ἁ Ω 

τέχνης τὴν ἄκραν καὶ τελειοτάτην φύσιν; πρὸς δὴ: 
» ᾿ " Ἢ : , 

ταῦτα τυχὸν εἴποι ἂν Φειδίας, ἅτε ἀνὴρ οὐκ ἄγλωτ- 
' » δ, »" , ’ [7 ΝᾺ “ κ᾿" "- 

τος οὐδὲ ἀγλώττου πολεῶς. ἔτι δὲ συνηϑης καὶ ἑταῖ- 
- »» Ν Χμ δ -»ὝἭ 

ρος Περικλέους" ἄνδρες Ἕλληνες, ὁ μὲν ἀγὼν τῶν 
, ᾽ ᾿ Ἵ - . 

πώποτε μέγιστος" οὐ γὰρ περὶ ἀρχῆς οὐδὲ περὶ στρα- 
» γ, Ψ - Ἵ "»" 

τηγίας μιᾶς πολεῶς οὐδὲ περὶ νεῶν πλήϑους ῃ πεΐζου 
" ὼ ἤ , -" 1. Ἁ “ » 

στρατοπέδου, πότερον ὀρϑῶς ἢ μὴ διώκηται, τὰ νῦν 
{ ", ᾿. »"ν - 

ὑπέχω ἐσγονν ἀλλο περὶ τοῦ πάντων κρατοῦντος 

ϑεοῦ καὶ τῆς πρὸς ἐκεῖνον ὁμοιότητος, εἴτε εὐσχημό- 

νῶς καὶ προσεοικότως γέγονεν, οὐδὲν ἐλλείπουσα 

τῆς δυνατῆς πρὸς τὸ δαιμόνιον ἀνθρώποις ἀπεικα- 

σίας. εἴτε ἀναξία καὶ ἀπρεπής. ἐνθυμεῖσθε δὲ ὅτι 

οὐκ ἐγὼ πρῶτος ὑμῖν ἐγενόμην ἐξηγητὴς καὶ διδά- 

σκαλος τῆς ἀληϑείας. οὐδὲ γὰρ ἔφυν ἔτι κατ᾽ ἀρχὰς 

τῆς Ἑλλάδος οὐδέπω σαφῆ καὶ ἀραρότα δόγματα 

ἐχούσης περὶ τούτων. ἀλλὰ πρεσβυτέρας τρόπον τινὰ " 

καὶ περὶ τοὺς ϑερὺς ἤδη πεπεισμένης καὶ νομιξούσης 

καὶ ὅδα μὲν λιϑοξόων ἔργα ἢ γραφέων ἀφ- 

πλὴν ὅσον 

δόξας 

χαιότερα τῆς ἐμῆς τέχνης σύμφωνα ἤσαν; 

χατὰ τὴν ἀκρίβειαν τῆς ποιήσεως ᾽ ἐῶ λέγειν. 
ΤΙ" ΜΡ. 

δὲ ὑμετέρας κατέλαβον παλαιὰς ἀκινήτους. αἷς οὐκ 3: 

ἣν ἐναντιοῦσϑαι δυνατόν, καὶ δημιουργοὺς ἄλλους 

ιμ περὶ τὰ εἴρ, πρεσβυξέρους ἡμῶν. καὶ πολὺ σοφωτέ- 

ρους ἀξιοῦντας εἶνάι, τοὺς ποιητάς, ὡς ἐκείνων μὲν 

δυναμένους εἰς πᾶσαν ἐπίνοιαν ἄγειν διὰ τῆς ποιή- 

σεως. τῶν δὲ ἡμετέρων αὐτουργημάτων μόνην ταύ- 

τὴν ἱκανὴν ἐχόντων εἰχασίαν. τὰ γὰρ ϑεῖα φάσματα, 

λέγω δὲ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ σύμπαντος οὐρανοῦ 
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καὶ ἄστρων; αὐτὰ μὲν καϑ᾽ αὑτὰ φαινόμενα ϑαυμα- 

ὅτὰ πάντως, ἡ δὲ μίμησις αὐτῶν ἁπλῆ καὶ ἄτεχνος, 

εἴ τις ἐϑέλοι τὰ τῆς σελήνης σχήματα ἀφομοιοῦν ἢ 

τὸν ἡλίου κύκλον" ἔτι δὲ ἤϑους καὶ διανοίας αὐτὰ 

"μὲν ἐκεῖνα μεστὰ ; πάντὼς. ἐν δὲ τοῖς εἰκάσμασιν οὐ- 

δὲν ἐνδεικνύμενα τοιοῦτον" ὅϑεν ἴσως καὶ τὸ ἐξ ἀρ- 

χῆς οὕτως ἐν ομέσϑη τοῖς Ἕ λλησι. 

νησιν αὐτὴν μὲν καϑ' αὑτὴν οὔτε τις πλάδτης οὔτε 

τιβ γραφεὺς εἰκάσαι δυνατὸς ἔσται" ἀϑέατοι γὰρ τῶν 

τὸ δὲ 

ἐν ᾧ τοῦτο γιγνόμενόν ἐστιν οὐχ ὑπονοοῦντες. ἀλλ᾽ 
τοιούτων καὶ ἀνιστόρητοι παντελῶς πάντες. 

εἰδότες, ἐπ᾽ αὐτὸ καταφεύγομεν, ἀνθρώπινον σῶμα 

ὡς ἀγγεῖον φρονήσεως καὶ λόγου ϑεῶ προσάπτοντες, 

ἐνδείᾳ καὶ ἀπορίᾳ παραδείγματος τῷ φανερῷ τε καὶ 

εἰκαστῷ τὸ ἀνείκαστον καὶ ἀφανὲς ἐνδείκνυ σϑαι ἔχε 

τοῦντες . συμβόλου δυνάμει χρώμενοι: χδεῖττον ἢ ῃ 

φασι, τῶν βαρβάρων τινὰς ξῴοις τὸ θεῖον ἀφομοιοῦν 

κατὰ μικρὰς καὶ ἀτόπους ἀφορμάς. ὁ δὲ πλεῖστον 

ὑπερβαλὼν κάλλει καὶ σεμνότητι καὶ μεγαλοπρεπείᾳ, 

σχεδὸν οὗτος πολὺ κράτιστος δημιουργὸς τῶν περὶ 

τὰ ϑεῖα ἀγαλμάτων. οὐδὲ γὰρ ὡς βέλτιον" ὑπῆρχε 

μηδὲν ἵδρυμα μηδὲ εἰκόνα ϑεῶν ἀποδεδεῖχϑαι παρ᾽ 
3 ᾿ , , Νν. 

ἀνϑυώποις φαίη τις ἂν, ὡς πρὸς, μόνα ὁρᾶν δέον τὰ 
κ᾿ 

νοῦν γὰρ καὶ φρό-. 
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» “ 4 " ᾿ 

πῶντες δικαίως διὰ τὲ εὐεργεσίαν καὶ συγγένειαν; 

προϑυμούμενοι πάντα τρόπον συνεϊναίτε καὶ ὁμιλεῖν' 

πα ὥστε καὶ πολλοὶ τῶν βαρβάρων πενίᾳ τε καὶ ἀπορίᾳ 

τέχνης ὑῤὴ 7 ϑεὸῦς ἐπονομάζουσι καὶ δένδρα ἀργὰ καὶ 

ἀσήμους λίϑους, οὐδαμῇ ῇ οὐδαμῶς οἰκειότερα τῆς μορ- ὃ 

φῆς. εἰ δ᾽ ὑμῖν ἐπαίτιός εἰμι τοῦ σχήματος: οὐκ ἂν 

φϑάνοιτε Ὁμήρῳ πρότερον χαλεπῶς ἔχοντες" ἐκεῖνος 

γὰρ οὐ μόνον μορφὴν ἐγγύτατα τῆς δημιουργίας ἐμι-- 

μήσατο; χαίτας τε ὀνομάζων τοῦ ϑεοῦ. ἔτι δὲ ἀνϑε- 

Λ 

ἱν 

φεῶνα εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τῆς ποιήσεως, ὅτε φησὶν ἵχε- 10 

τεύειν τὴν Θέτιν ὑπὲρ τιμῆς τοῦ παιδός" πρὸς δὲ 

τούτοις ὁμιλέας τε καὶ βου ύοα καὶ δημηγορίας 

“τ τοῖς ϑεοῖς. ἔτι δὲ ἐξ Ἴδης ἀφίξεις πρὸς οὐρανὸν καὶ 

Ὄλυμπον, ὕπνους τὲ καὶ συμπόσια καὶ μέξεις, μάλα 

μὲν ὑψηλῶς σύμπαντα κοσμὼν τοῖς ἔπεσιν. ὅμως δὲ 10 

ἐχόμενα ϑνητῆς ὁμοιότητος. καὶ δή γε καὶ ὁπότε 

ἐτόλμησεν ᾿Δγαμέμνονα προσεικάσαι τοῦ ϑεοῦ τοῖβ 

κυριωτάτοις μέρεσιν εἰπών, 

ὕμματα καὶ κεφαλὴν ἴκελος ΖΊιὶ τερπικεραύνῳ. 

τὸ δέ 78 τῆς ἐμῆς ἐργασίας οὐχ ἂν τις οὐδὲ μανεὶς τυ} 

ἀφομοιώσειεν οὐδενὶ ϑνητῷ, πρὸς κάλλος ἢ μέγεϑος 

συνεξεταξόμενον. ἀφ᾽ οὗ γε εἰ μὴ Ὁμήρου πολὺ φανῶ 

κρείττων καὶ σωφρονέστερος ποιητής, τοῦ δόξαντος 

Γ᾿ 
μἽ 

(ν᾽ Ὀούρανια. ταῦτα μὲν γὰρ σύμπαντα, ὃ γε νοῦν ἔχων 

45 σέβεις. ϑεοὺς ἡγούμενος μακαρίουρ, μακρόϑεν ὁρῶν" 

διὰ δὲ τὴν πρὸς τὸ δαιμόνιον γνώμην ἰσχυρὸς ἔρώς 

πᾶσιν ἀνθρώποις ἐγγύϑεν τιμᾶν καὶ ϑεραπεύειν τὸ 

ϑεῖον, προσιόντας καὶ ἁπτομένους μετὰ πειϑοῦς, ϑύ-2::» 

τ μνμνβῖ καὶ στεφανοῦντας. 

ὑμῖν ἰσοϑέου τὴν σοφίαν. ἣν βούλεσϑε͵ ξημίαν ἕτοι- 

μορβ ὑπέχειν ἐγώ. λέγω δὲ πρὸς τὸ δυνατὸν τῆς 29 

ἐμαυτοῦ τέχνης᾽ δαψιλὲς γὰρ χρῆμα ποίηθς καὶ 

πάντα τρύπον εὔπορον καὶ αὐτόνομον, καὶ χορηγίᾳ 

υς γλώττης καὶ πλήϑει ῥημάτων ἱκανὸν ἐξ αὑτοῦ πάντα 

δηλῶσαι τὰ τῆς ψυχῆς βουλήματα, κἂν ὁποιονοῦν 

ὁνδιανοηϑῇ σχῆμα ἢ ἔργον ἤ πάϑος ἢ μέγεϑος. υὐκ ἂν 30 

ἀπορήσειεν ἀγγέλου φωνῆς πάνυ ἐναργῶς σημαινού- 

σης ἕκαστα. 

γὰρ ὥσπερ νήπιοι 
ἡ παῖδες πατρὸς Ἢ μητρὸς ἀπεσπασμένοι δεινὸν ἵμερον 

ἔχοντες καὶ πόϑον ὀρέγουσι χεῖρας οὐ παροῦσι πολ- 

λάκις ὀνειρώττοντες, οὕτω καὶ ϑεοὺς ἄνϑρωποι ἀγα- 

᾽ »" 

ἀτεχνῶς 
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Ἴ » »] “ 

ἐστὶ βροτῶν. πολέες δ΄ ἔνι 
μυὕϑοι. 

στρεπτὴ γὰρ γλῶσσ᾽ 

γ᾿} γον φησὶν Ὅμηρος αὕτος. 

παντοῖοι; ἐπέων δὲ πολ ὺὑς νομὸς ἔνϑα καὶ ἔνϑα. 

5 χινδυνεύει γὰρ οὖν τὸ ἀνϑρώπι νῸν γένῃς ἁπάντων 

ἐνδεὲς γενέδϑαι μᾶλλον ἢ φωνῆς καὶ λέξεως" τού- 

του δὲ μόνου κέκτηται ϑαυμαστόν τινα πλοῦτον. οὐ- 

δὲν γοῦν παραλέλοιπεν ἄφϑεγκχτον οὐδὲ ἄσημον τῶν 

πρὸς αἴσϑησιν ἀφικνουμένων. ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐπιβάλλει 
τῷ νοηϑέντι σαφὴ σφραγῖδα ὀνόματος, πολλάκις δὲ 
καὶ πλείους φωνὰς ἑνὸς πράγματος, ὧν ὁπόταν φϑεγ- 
ξηταί τινα. παρέσχε δόξαν οὐ πολὺ ἀσϑενεστέραν τά- 
ληϑοῦς. ἐξουσία καὶ δύναμις ἀν- 
ϑρώπῳ περὶ λόγονωἐνδείξασϑαι τὸ παραστάν. ἡ δὲ 

ὅ τῶν ποιητῶν τέχνη μάλα αὐθάδης καὶ ἀνεπέληπτος, 

ἄλλως τε Ὁμήρου. 

πλείστη μὲν οὖν 

τοῦ πλείστην ἄγοντος παρρησίαν, 

ὃς οὐχ ἕνα εἴλετο χαρακτῆρα λέξεως. ἀλλὰ πᾶσαν τὴν 

Ἑλληνικὴν γλῶτταν διῃρημένην τέως ἀνέμιξε, Ζω- 

ριέων τε καὶ Ἰώνων, ἔτι δὲ τὴν ᾿4ϑηναίων. εἰς 

0 ταὐτὸ κεράσας πολλῷ μᾶλλον ἢ τὰ χρώματα οἵ βα- 
φεῖς, οὐ μόνον τῶν καϑ᾽ αὑτόν, 
τερον. 

" ᾿ » ᾿ 
ἄλλα καὶ τῶν προ- 

Ἵ ἤ -. ἤ » " 

εἴ πού τι ῥῆμα ἐκλελοιπὸς, καὶ τοῦτο ἀναλα- 
»»" Ὃ ἤ " ν Ν » 

βῶν ὠσπερ νομισμ ἀρχαῖον ἕξκ ΝΕυοῦ ποϑεν 
γ᾽ -ς , Ἄν, ᾿ 
ἰάδεσπότου διὰ φιλορρηματίαν., πολλὰ δὲ καὶ βαρβά- 

" ; 3 , ν ἢ αἱ, 

25 Ὅων ὀνόματα, φειδόμενος οὐδενὸς δ.τι μόνον ἡδονὴν 
".. Ν ) νΦ. ὦ ν » »» 7 Ἁ Ν 

ἢ σφοδρότητα ἔδοξεν αὐτῷ ῥῆμα ἔχειν" πρὸς δὲ τού- 
᾿ ’ , ἢ » ἤ Ὗ 3 

τοις μεταφέρων οὐ τὰ γειτνιῶντα μόνον οὐδὲ ἀπὸ 
“Ψ Ὶ “υ " Ἁ " ᾿ν " " νὴ 

τῶν ἐγγυϑεν., ἀλλὰ τὰ πλεῖστον ἀπέχοντα. πὼς 
,. Ὶ Ι ᾿ , γω , 

κηλησῃ τὸν ἀκροατὴν μὲτ ἐχπληξεῶς καταγοητευ- 
Ἁ 3. ὧν -" ᾿ , " ᾿ 

σας. καὶ οὐδὲ ταῦτα κατὰ χώραν ἐῶν. ἀλλὰ τὰ μὲν 
" Γ .. νΝ. ), ἃ ἽΝ 4 

μηκυνῶν, τὰ δὲ τα δὲ αἀλλὼς παρατρέ- 
. » ,. , ἤ 

πων᾿ τελευτῶν δὲ αὑτὸν ἀπέφαινεν οὐ μόνον μέτρων 
συναιρῶν. 

Δ00ῇ ! 

αν ποιητήν : 
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ἀλλὰ καὶ ῥημάτων. παρ᾽ αὑτοῦ φϑεγγό- 

μενος 9 τὰ μὲν ἁπλῶς τιϑέμενος ὀνόματα τοῖς πρᾶγ- 

μασι, τὰ δ᾽ ἐπὶ τοῖς κυρίοις ἐπονομάζων, οἷον σφρα- 

γῖδα σφραγῖδι ἐπιβάλλων ἐναργῆ καὶ μᾶλλον εὖ- 

δηλον. οὐδενὸς φϑόγγου ἀπεχόμενος , ἀλλὰ ἔμβραχυ ὅ 

ποταμῶν τε μιμούμενος φωνὰς καὶ ὕλης καὶ ἀνέμων 

χαὶ πυρὸς καὶ ϑαλάττης, ἔτι δὲ καὶ χαλκοῦ καὶ λί- 

05 ϑου καὶ συμπάντων ἁπλῶς ξῴων καὶ ὀργάνων. τοῦτο 

μὲν ϑηρίων. τοῦτο δὲ ὀρνίϑων, τοῦτο δὲ αὐλῶν τε 

ἡκαναχάς τε καὶ βόμβους καὶ κτύπον 

καὶ ὠνόμα- 
καὶ συρίγγων" 

χαὶ δοῦπον καὶ ἄραβον πρῶτος ἐξεῦρε, κ 

δὲ ποταμούς τὲ μορμύροντας καὶ βέλη κλάξοντα καὶ 

βοῶντα κύματα καὶ χαλεπαίνοντας ἀνέμους καὶ ἄλλα 

τοιαῦτα δεινὰ καὶ ἄτοπα τῷῦντι ϑαύματα, πολλὴν ἐμ- 

βάλλοντα τῇ γνώμῃ ταραχήν τε καὶ ϑόρυβον' ὥστε οὐκ 

ἣν αὐτῷ ἀπορία φοβερῶν ὀνομάτων καὶ ἡδέων, ἔτι δὲ 

λείων καὶ τραχεῶν καὶ μυρίας ἄλλας ἐχόντων διαφορὰς 

ἔν τε τοῖς ἤχοις ς καὶ τοῖς διανοήμασιν. ὑφ᾽ ἧς ἐποποιίας 

δυνατὸς ἣν ὁποῖον ἐβούλετο ἐμποιῆσαι τῇ ψυχῇ πά- 

ϑος. τὸ δὲ ἡμέτερον αὖ γένος. τὸ χειρωνακτικὸν καὶ 

δημιουργικόν, οὐδαμῇ ἐφεκνδῖναι τῆς τοιαύτης ἐλευ- 

ϑερίας ἀλλὰ πρῶτον μὲν ὕλης προσδεόμεϑα, ἄσφα- 

λοῦς μὲν ὥστε διαμεῖναι, πολὺν δὲ ἐχούσης κάματον 

πορισϑήναί τε οὐ ῥᾳδίας, ἔτι δὲ οὐκ ὀλίγων συνερ- 

γῶν. πρὸς δὲ αὖ τούτοις ἕν σχῆμα ἑκάστης εἰκόνος 3: 

ἀνάγκη εἰργάσϑαι; καὶ τοῦτο ἀκίνητον καὶ μένον; ὥστε 

τὴν πᾶσαν ἐν αὑτῷ τοῦ ϑεοῦ συλλαβεῖν φύσιν καὶ 

δύναμιν. τοῖς δὲ ποιηταῖς πολλάς τινας μορφὰς καὶ 

παντοδαπὰ εἴδη περιλαβεῖν τῇ ποιήσει ῥάδιον. κινή- 

σεις τε καὶ ἡσυχίας προστιϑέντας αὐτοῖς, ὕπως ἂν 

ἑχάστοτε πρέπειν ἡγῶνται, καὶ ἔργα καὶ λόγους, καὶ 

προσέτι οἶμαι τὸ τῆς ἀπάτης καὶ τὸ τοῦ χρόνου. μιᾷ 



""»Ἁ 

ὶ 

10 ἔργον, πολλάκις καὶ πολλοῖς ἔτεσι. 
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, ς ν᾿ ν » ς ᾿ 
γὰρ ἐπιπνοία καὶ ὁρμῇ τῆς ψυχῆς ἐνεχϑεὶς ὁ ποιητὴς «πιὰ 

, “Δ Ν .- » ἮΝ β - “ 

πολὺ τι πλῆϑος ἐπῶν ἡρυσεν., ὥσπερ ἐκ πηγῆς υδα- 
6 ’ ω, 3 Ἁ 

τος ὑπερβλύσαντος, πρὶν ἐπιλιπεῖν αὑτὸν καὶ διαρ- 
" Ἁ Υ Ἁ ᾿ ἕι " Ἁ 

ρυῆναι τὸ φάντασμα καὶ τὴν ἐπίνοιαν ἣν ἔλαβε. τοϑι 
Ν ξ » ᾿ ἤ ’ 

5 δέ γε ἡμέτερον τῆς τέχνης ἐπίπονον καὶ βραδύ, μο- 
λις καὶ κατ᾽ ὀλίγον προβαῖνον. ἅτε οἶμαι πετρώδη 
καὶ στερεὰν κάμνον ὕλην. τὸ δὲ πάντων χαλεπώτα- 
τον, ἀνάγκη παραμένειν τῷ δημιουργῷ τὴν εἰκόνα 
ἐν τῇ ψυχῇ τὴν αὐτὴν ἀεί, μέχρι ἂν ἐκτελέσῃ τὸ 

καὶ δὴ τὸ λεγό- 
ὡς ἔστιν ἀκοῆς πιστότερα ὔμματα, ἀληϑὲς 

᾿ πολύ γε μὴν δυσπειστότερα καὶ πλείονος δεό- 
μενα ἐναργείας. 

μενον . 

ἴσως 
ιν Ἀ ἅ Ψ - - 6 ’ 

(ἢ μὲν γὰρ οψιρ αὐτοῖς τοῖς ὀφῶρε- 

νοις συμβάλλει , τὴν δὲ ἀκοὴν οὐκ ἀδύνατον ἀνα- 

15 πτερῶσαι καὶ παραλογίσασϑαι, ῥήματα εἰσπέμποντα 
,,)εγοητευμένα μέτροις καὶ ἤχοις. 

ἃ . ἤ " ΓΙ 

καὶ μὴν τὰ γὲ ημε- 
» ᾽ "" ), ἤ 

ἜΑ τῆς τέχνης ἀναγκαῖα τὰ μέτρα πλήϑους τε πέρι 41:2} 

καὶ μεγέϑους" 

ὑποσονοῦν αὐξῆσαι. 

“ "" “" » ᾽ τοῖς δὲ ποιηταῖς ἔξεστι καὶ ταῦτα ἐφ 
-»" ὔσ Γ 3  η 

τοιγαροῦν Ὁμήρῳ μὲν ῥάδιον 
᾿ “ 775. Ὺ [χ ἢ 

᾿ 20 Ἡοιαριννι εἰπεῖν τὸ μέγεϑος τῆς Ἔριδος, ὅτι 
οὐρανῷ ἐστήριξε κάρη καὶ ἐπὶ χϑονὶ βαίνει" 

ἐμοὶ δὲ ἀγαπητὸν δήπουϑεν πληρώσαι τὸν ὑπὸ Ἡ- 
λείων ἢ ̓ 4ϑηναίων ἀποδειχϑέντα τόπον. σὺ μὲν οὖν 

φήσεις. ὦ σοφώτατε τῶν ποιητῶν " Ὅμηφε, πολὺ τῇ 
25 τὲ δυνάμει τῆς ποιήσεως καὶ τῷ χρόνῳ προέχων, σχε- 

Ἁ » ᾿, “ὩΨΨΨ ὡ δγ- - 

δὸν πρῶτος ἐπιδεῖξαι τοῖς Ἕλλησι τῶν τε ἄλλων 
᾿ "» , - " -" ἅ 

ἁπάντων ϑεῶν καὶ δὴ τοῦ μεγίστου ϑεῶν πολλὰς 
Ά Ἁ ͵ Γ ἃ - Ἢ ᾿ 

καὶ καλὰς εἰκόνας, τὰς μέν τινας ἡμέρους, τὰς δὲ 
οβερὰς καὶ δεινάς. ὃ δὲ ἡμέτερος εἰρηνικὸς καὶ φοβερὰς νάς. ( ἡμέτερος εἰρηνικὸς κα 

" “- - ἡ , , ξ ΄ 

ἴ 35. πανταχοῦ πρᾷος, οἷος ἀστασιάστου καὶ ομονοούσης 
"“ ὕψυ ... ν.. ἡ ωω Ἱ ) . ᾽ αν ) ΨΗ τῆς Ελλάδος ἐπώσκοπος᾽ ὧν ἐγὼ μετὰ τῆς ἐμαυτοῦ 

- ιν ᾽ ᾽ “Ψ -“-ὝὟὗ 

τέχνης καὶ τῆς Ἠλείων πόλεως συφῆς καὶ ἀγαϑῆς 

“Ὰ λοπρεπές᾽ 
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Ω , 3 

βουλευσάμενος ἱδρυσάμην, ἥμερον καὶ σεμνὸν ἐν 

ἀλύπῳ σ σχήματι. τὸν βίου καὶ ξωῆς καὶ συμπάντων 

δοέῆρα τῶν ἀγαθῶν, κοινὸν ἀνθρώπων καὶ πατέρα 

καὶ σωτῆρα καὶ φύλακα, ὡς δυνατὸν ἣν ϑνητῷ δια- .ς, 

νοῇ: δέυτι μιμήσξσϑαι τὴν ϑείαν καὶ ἀμήχανον φύσιν. 0 

σκόπει δέ. εἰ μὴ πάσαις ταῖς ἐπωνυμίαις ταῖς τοῦ 

πον ϑεοῦ πρέπουσαν εὑρήσεις τὴν εἰκόνα᾽ Ζεὺς γὰρ μό- 

νος ϑεῶν πατὴρ καὶ βασιλεὺς ἐπονομάζξεται, Πολιεύς 

ρετε καὶ Ὁμόγνιος καὶ Φέλιος καὶ Ἑταιρεῖος. πρὸς ὃξ 

τούτοις Ἱκέσιός τε καὶ Φύξιος καὶ Ξένιος καὶ Κτήσιος 

καὶ Ἐπικάρπιος καὶ μυρίας ἄλλας ἐπικλήσεις ἔχων 

πάσας ἀγαϑάς, βασιλεὺς μὲν κατὰ τὴν ἀρχὴν καὶ 

δύναμιν ὠνομασμένος ; πατὴρ δὲ οἶμαι διά τε τὴν 

κηδεμονίαν καὶ τὸ πρᾷον, Πολιεὺς δὲ κατὰ τὸν νόμον 

χαὶ τὸ κοινὸν ὄφελος, Ὁμόγνιος δὲ διὰ τὴν τοῦ γένους 

κοινωνίαν ϑεοῖς καὶ ἀνθρώποις, Φίλιος δὲ καὶ Ἕται- 

ρεῖος. ὅτι πάντας ἀνθρώπους συνάγει καὶ βου- ἱ 

λεται φίλους εἶναι ἀλλήλοις, ἐχϑρὸν δὲ ἢ πολέ-" 

μὸν οὐδένα οὐδενός, Ἱκέσιος δέ, ὡς ἂν ἐπήκούς τε 

καὶ ἵλεως τοῖς δεομένοις. Φύξιος δὲ διὰ τὴν τῶν κα- 2 

χῶν ἀπόφυξιν, Ξένιος δέ, ὅτι δεῖ μηδὲ τῶν ξένων 

ἀμελεῖν μηδὲ ἀλλότριον ἡγεῖσϑαι ἀνθρώπων μηδένα. 

Κτήσιος δὲ καὶ Ἐπικάρπιος; ἅτε τῶν καρπῶν αἴτιος 

καὶ δοτὴρ πλούτου καὶ κτήσεως. ὅτου δὲ ην ἐπιδεῖ- 

ξαι ταῦτα μὴ φϑεγγόμενον, 

χατὰ τὴν τέχνην; τὴν μὲν γὰρ ἀρχὴν καὶ τὸν βασιλέα 

βούλεται δηλοῦν τὸ ἰσχὑρὸν τοῦ εἴδους καὶ τὸ μεγα- 

τὸν δὲ πατέρα καὶ τὴν κηδέρονίαν. τὸ 

πρᾷον καὶ προσφίλές᾽ τὸν δὲ Πολιέα καὶ νόμιμον ἥ τε 

σεμνότης καὶ τὸ αὐστηρόν" τὴν δὲ ἀνθρώπων καὶ 

ϑεῶν συγγένειαν αὐτό που τὸ τῆς μορφῆς ὅμοιον ἐν 

εἴδει συμβόλου" τὸν δὲ Φίλιον καὶ Ἱκέσιον καὶ Ξένιον 

ἄρα, οὐχ ἱκανῶς ἔχει : 

ἐ 
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καὶ Φύξιον καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ἁπλῶς ψιλυνθρισίς 

καὶ τὸ πρᾶον καὶ τὸ χρηστὸν ἐμφαινόμενον. προσο- 
, - ᾿ Ἁ . τ. ᾿ ᾿ 97: ᾿ Ἷ ς ᾿ 

μοιοῖ δὲ τὸν Κτήσιον καὶ τὸν Εἶπικαρπιον ἡ τὲ ἀπλο- 
" κ᾿ μ ν᾽ ν», της καὶ ἢ μεγαλοφροσυνη, δηλουμένη διὰ τῆς μυρ- 

φῆς" ἀτεχνῶς γὰρ διδόντι καὶ χαρφιξομένῳ μάλιστα 

σιρῦσὲ ΟΚ (δ τάγα ϑα. ταῦτα μὲ ν οὖν ὡς οἱόν τε ἣν ἐμι- 

μησᾶμ ἡνφίατε οὐχ ἔχων ὀνομάσαι. συνεχῶς δὲ ἀστρά- 

πεοντα ἐπὶ πολέμῳ καὶ φϑορᾷ πλήϑους ἢ ὄμβρων 
ς ' ν Ὗ "Με Ἢ Λ 
ὑπερβολῇ ἢ χαλάξης ἢ χιόνος, ἢ τανύοντα κυανὴν 
᾿ " , “"ἵΒ 5 

ὺ ἶριν, τοῦ πολέμου σύμβολον, ἢ ἀστέρα πέμποντα 
ΠΝ 

συνεχεῖς σπινϑῆρας ἀποβάλλοντα, δεινὸν τέρας 

ναύταις ᾿ στρατῷ: ἢ ἐπιπέμποντα ἔριν ἀργαλέαν Ἕλ-": 

λησι καὶ βαρβάροις, ἢ ἔρωτα ἐμβάλλει πολέμου καὶ 

μάχης ἄπαυστον κάμνουσιν ἀνθρώποις καὶ ἀπειρη- 
“ὦ αὐ εν" ἢ κω. -. , ,, , 
)γ5 κοσιν" οὐδὲ γὲ ἱσταντὰ ἐπὶ πλαστιγγος ἀνϑρωπῶν 

-“ 
ἡμιϑέων κῆῤας ἢ στρατοπέδων ὅλων, αὐτομάτῳ ῥοπῇ 

»κρινομένας" οὐκ ἣν διὰ τῆς τέχνης μιμεῖσϑαι" οὐ 
" Ἁ Φ ὧν 

ἱμὴν οὐδὲ παρὸν ἠϑέλησά γ᾽ ἄν ποτε. βροντῆς γὰρ 
- ᾿ "ἤ ὰ , ω “- ,ι - ΄} 

εἴδωλον αφϑογγον ἡ ἀστραπῆς ἡ κεραυνοῦ εἴκασμα 
Ἁ ) " Ἂν ᾽ ᾿ , 

ν ἀλαμπὲς ἐκ τῶν τῇδε ἐπιγείων μεταλλευμαάτῶν ποῖον 

ἄν τι χαὶ, 7 γένοιτο ς ἔτι δὲ γῆν σειομένην καὶ κινού- 

μένον Ὄλυμπον ὑπὸ νεύματι βραχεῖ τῶν ὀφρύων ἤ 

τινα νέφους περὶ τῇ κεφαλῇ κείμενον στέφανον Ὁ- 
’ Ἵ " ψ ιν" -» 

μήρῳ μὲν εἰπεῖν εὐμάρὲς καὶ πολλὴ πρὸς τὰ τοιαῦτα 
μμ , ἃ. "μ᾿", “ κ ῦ ἕἦ ᾽ ν 
ἅπαντα ἐλευϑερία, τῇ δέ γε ἡμετέρᾳ τέχνῃ παντελὼς 
» , 2. " " ε “-" ,] ᾿ ω » Ἁ " - 

ἄπορον, ἐγγυϑεν ἐχουσῃ καὶ σαφὴ τὸν ἔλεγχον τῆς 
»"ὕ] " . ΟῚ " "ῳ ΟὟ » Γ ἝΝ μ“" ᾿ 

: ὀψεῶς. . δἰ ὃ αὖ τὸ τῆς υλὴης ἀσημοτερον ηγεῖταί τις 

ἢ κατὰ τὴν ἀξίαν τοῦ ϑεοῦ. τοῦτο μὲν ἀληϑές τε καὶ 

ὀρθόν" ἀλλ᾽ οὔτε τοὺς δόντας οὔτε τὸν ἐλό ΝΜ ΝΜ ΜΝ. 
ὙΠ “ΠΥ ς θόντὰας οὔτε τὸν ἑλόμενον καὶ 

Ὗ “ἐν 3 ἊΝ  »" 3 Ὶ ρ 

δοκιμάσαντα ἐν δίκῃ μέμφοιτ᾽ ἂν. οὐ γὰρ ἣν ἑτέρα 
, 3 , φ ἃ ᾿ Ὰ ἔι 

φύσις ἀμείνων οὐδὲ λαμπροτέρα πρὸς ὄψιν, ἣν δυνα- 
Ν " “ 3 ἡ 3 

τὸν εἰς χεῖρας ἀνϑρωπῶν ἀφικέσϑαι καὶ μεταλαβεῖν 
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δημιουργίας. 

Ν 3 

(λέγω δὲ οὐ χρυ- 

σοῦ καὶ λίϑου, ταῦτα μὲν γὰρ μικρὰ καὶ φαῦλα, 
τὲ ἐν ἅπασι τούτοις στερεὸν ἕρμα 

ἀλλᾷ τὴν πᾶσαν ἰσχυρὰν καὶ βαρεῖαν οὐσίαυ. ἰδίᾳ τῷ 5 
δ" 

« 

᾿ἔχαστῇν δεκαϑένοντα καὶ ἐμπλέκοντα εἰς ταὐτὸ ἐοὶ 
ν} ἢ) 

νοᾳ ξῴῶν καὶ φυτῶν οὐδὲ ϑεοῖς πᾶσι δυνατὸν ἢ μό- Φ 
πα 

νῷ τουτῷ σχεδὸν ὁ ὃν πάνυ καλῶς ποιητὴς προσεῖπεν 

ἕτερος». " 

᾿} Μωδωναῖε μεγασϑενὲς ἀριστοτέχνα͵ πάτερ. 

οὗτος γὰρ δὴ πρῶτος καὶ τελειότατος δημιουργόβ,κ" 

χορηγὸν λαβὼν τῆς αὑτοῦ τέχνης οὐ τὴν Ἠλείων πό- ὃ 

λιν. ἀλλὰ τὴν πᾶσαν τοῦ παντὸς ὕλην. Φειδίαν δὲ 
3 Ἢ , 3 " 

"5 Ν ἢ Πολύκλειτον οὐχ ἂν εἰκότως ἁπαιτοῖτε πλέον οὐδέν, 

ἀλλὰ καὶ ταῦτα μείξω καὶ σεμνότερα τῆς ἡμετέρας 

χειρωναξίας. οὐδὲ γὰρ τὸν Ἥφαιστον Ὅμηρος ἕν 

ἄλλοις πεποίηκεν ἐπιδεικνύμενον τὴν ἐμπειρίαν; ἀλλὰ 

τεχνίτην μὲν ϑεὸν εὐπόρησεν ἐπὶ τὸ τῆς ἀσπέδος 

ὕλην δὲ ἑτέραν οὐκ ἐφίκετο εὑρεῖν. φησὶ γὰρ 
᾽ 

ἔργον, 
οὕτω" 

χαλκὸν δ᾽ ἐν πυρὶ βάλλεν ἀτειρέα κασσίτερόν τε 

καὶ χρυσὸν τιμῆντα καὶ ἄργυρον. 

ἀνθρώπων μὲν οὖν ἔγωγε οὐδενὶ παραχωρήσαιμ᾽ ἂν 

χρείττονα ἐμοῦ ποτε γενέσϑαι περὶ τὴν τέχνην; αὐτῷ 

δὲ τῷ Διί, δημιουργοῦντι τὸν ἅπαντα κόσμον οὐ χρὴ 2 

συμβάλλειν οὐδένα ϑνητόν. ---- ταῦτ᾽ οὖν εἰπόντα καὶ 

ἀπολογησάμενον τὸν Φειδίαν εἰκότως ἐμοὶ δοκοῦσιν 

οὗ Ἔλληνες στεφανῶσαι ἄν. ἴσως δὲ τοὺς πολλοὺς 

"τη λέληϑεν ὁ λόγος ὑπὲρ ὧν γέγονε; καὶ μάλα, ἐμοὶ 

δοκεῖν. φιλοσόφοις τε ἁρμόττων καὶ πλήϑει ἀκοῦ-: 

σαι. περί τὲ ἀγαλμάτων ἱδρύσεως, ὅπως δεῖ δοῦ- 

σϑαι. καὶ περὶ ποιητῶν ὅπως; ἄμεινον ἢ χεῖρον δια- 

ἢ Ἀ Ἣ “» , ὦ ἢ Ἁ Ὃ 

ἀέρα γὰρ ἡ πῦρ ἐργασασϑαι καὶ τὴν ὃ 
! " Ἁ χ 4 “ “ ᾽ 

᾿ 116ᾺἈ ΚΦΡΟΌΝ πΉ γὴν ὕδατος ἕν τισι ϑνητοῖς ὀργάνοιρίοσον 

; 

Ι δ' 
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“» Ἁ "“" ᾿ " » 

νοοῦνται περὶ τῶν ϑείων, ἔτι δὲ περὶ τῆς πρώτης ἐπι- 

νοίας ϑεοῦ, ποία τις καὶ τίνα τρόπον ἐν τοῖς ἀνθρώ- 
ἢ ΝᾺ ΕΥ̓ 

ποις. ἔγβνετο. πολλὰ δὲ οἶμαι καὶ περὶ δυναμεῶς ἐρ- 

᾿ρήϑη τοῦ Ζιὸς κατὰ τὰς -ἐπωγυμίας. εἰ δὲ μετ᾽ εὐφη- 
Διὶ Ἢ 

δ μέας τοῦ τὲ ἀγά μᾶτος κὰϊ τῶν ἱδρυσαμένων, πολὺ 

: ἄμεινον. τῷ γὰρ ὄντι τοιοῦτος ἡμῖν προσορᾶν ἔοικε, 
ἃ ᾿ Υ Ὁ" ω , " -» 

καὶ κηδόμενος, ὡστ ἔμοιγε μικροῦ 
" ἃ ἰκὴ 3 “ ν ταδε μὲν οὕτως Ηλεῖοι καὶ ἢ 

“πάνυ εὔνους 

φϑέγγεσϑαι δοκεῖ. 
ἤ γ᾽ οεΖξνἵ “» " 

σύμπασα Ἑλλὰς καλῶς καὶ προσηκόντως ἐπιτελεῖ, 

ι ϑυσίας τε ϑύουσα ἐκ τῶν παρόντων μεγαλοπρεπεῖς 

καὶ δὴ καὶ τὸν εὐκλεέστατον ἀγῶνα τιϑεῖσα ἀπᾶρχας 
.»“ 

εὐεξίας καὶ ῥώμης καὶ τάχους, ὅσα τε ἑορτῶν καὶ 

μυστηρίων ἔϑη λαβοῦσα διαφυλάττει. ἀλλὰ ἐκεῖνο 
"ὦ » Ὁ 

φροντίξων σχοπῶ, τί 
" ἡ 

1 αὐτόν σ᾽ οὐχ ἀγαϑὴ κομιδὴ ἔχει . αἰαὶ γήραφον 

λυγρὸν ἔχεις αὐχμεῖς τε χαχῶς καὶ ἀεικέα 

ξσσαι. 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ͂Σ ΠΕΡῚ ΦΥΠῊΣ. 

“Ὅτε φεύγειν συνέβη μὲ φιλίας ἕνεχεν λεγομένης 
ἀνδρὸς οὐ πονηροῦ, τῶν δὲ τότε εὐδαιμόνων τε καὶ 

20 ἀρχόντων ἐγγύτατα ὄντος. διὰ ταῦτα δὲ καὶ ἀποϑα- 
νόντος, δί᾽ ἃ πολλοῖς καὶ σχεδὸν πᾶσιν ἐδόκει μα- 

κάριος, διὰ τὴν ἐκείνων οἰκειότητα καὶ συγγένειαν, 
ταύτης ἐνεχϑείσης ἐπ᾽ ἐμὲ τῆς αἰτίας, ὡς δὴ τἀνδρὶ 
φέλον ὄντα καὶ σύμβουλον ἔϑος γάρ τι τοῦτό ἐστι 

29 τῶν τυράννων, ὥσπερ ἐν Σκύϑαις τοῖς βασιλεῦσι 

συνϑάπτειν οἰνοχόους καὶ μαγείρους καὶ παλλακάς, 
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[χ "" 5 "ἡ 9 “" νι ἤ 

οὕτω τοῖς ὑπ᾽ αὐτῶν ἀποϑνήσκουσιν ἑταίρους προσ- 
᾿ » 3 Φ. " ’ " ο 

τιϑέναι πλείους ἀπ᾽ οὐδεμιᾶς αἰτίας" τότε δ᾽ ον, 

ἐπεί μὲ φεύγειν ἔδοξεν. ἐσκόπουν πότερον ὄντως χα-. 
Ἁ " ᾿. -" “ , 

᾿μοπλεπὸν τι καὶ δυστυχὲς εἴη τὸ τῆς φυγῆς κατὰ τὴν 

τῶν πολλῶν δόξαν. ἢ πάντα τὰ τοιαῦτα ἕτερον πέ- : 

πονϑεν. ὑποῖον λεγόμενόν ἐστι περὶ τὴν μαντείαν 

τὴν τῶν γυναικῶν ἐν τοῖς ἱεροῖς. ἐκεῖναι γὰρ βώλόν 

τινα ἢ λέϑον αἴρουσαι σκοποῦσιν ἐν τούτῳ περὶ τοῦ 

πράγματος οὗ πυνϑάνονται. καὶ δὴ ταῖς μὲν αὐτῶν 

φασι γίγνεσϑαι κοῦφον, ταῖς δὲ βαρύν, ως μηδὲ 

χινῆσαι δύνασϑαι ῥαδίως. μὴ ἄρα καὶ τὸ φεύγειν 

χαὶ τὸ πένεσϑαι καὶ γῆρας δὴ καὶ νόσος καὶ πάντα τὰ 

τοιαῦτα τοῖς μὲν βαρέα φαίνηται καὶ χαλεπά, τοῖς δ᾽ 

ἐλαφρά τε καὶ εὔκολα" ἐκεῖ μὲν ἴσως κατὰ τὴν τοῦ 

πράγματος διαφορὰν ἐλαφρύνοντος τοῦ δαιμονίου τὸ 

βάρος. ἐνταῦϑα δὲ οἶμαι πρὸς τὴν τοῦ χρωμένου 

δύναμιν καὶ γνώμην. καὶ δὴ ἀνεμιμνησχόμην Ὀδυσ- 

σέως τε παρ᾽ Ὁμήρῳ κατοδυρομένου πολλάκις αὑτόν, 

ἀνδρὸς ἥρωος οὐδαμῶς τε ἀδυνάτου καρτερεῖν; πολλὰ 

ὅμως ἀνάξια λέγοντος καὶ ϑρηνοῦντος ἑκάστοτε παρὰ 

τῇ ϑαλάττῃ διὰ πόϑον τῆς πατρίδος" τέλος δέ, ὥς 

ἤπφησιν ὁ ποιητής ἐπεϑύμει καπνὸν ἰδεῖν ἀπὸ τῆς 

αὑτοῦ γῆς ἀνιόντα, εἰ καὶ δέοι παραχρῆμα ἀποϑνή- 

σκειν καὶ οὔτε τὰ πρότερον ἔργα παρεμυθεῖτο αὐτὸν 

οὔτε ϑεὸς μάλα καλὴ καὶ ἀγαϑὴ περὶ πολλοῦ ποιου- : 

μένη, ὥστε ὑποσχέσϑαι ποιήσειν αὐτὸν ἀϑάνατον, 

ἀλλὰ πάντων τούτων κατίσχυεν ὁ τῆς πατρίδος πό- 

ϑὸς τε καὶ ἔρως. πάλιν δ᾽ αὖ παρ᾽ ἑτέρῳ ποιητῇ 

τῶν ὕστερον τὴν Ἠλέκτραν πυνϑανομένην ὑπὲρ τοῦ 

ἀδελφοῦ λυπηρῶς καὶ ἐλεοῦσαν αὐτὸν τῆς φυγῆς, 

οὕτω πῶς ἐρωτῶσαν᾽ ᾿ 

ποῦ γῆς ὁ τλήμων τλήμονας φυγὰς ἔχει; 

ὈΙΟ. 1- 10 
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᾿ Ἁ , 3 ι “ 
καὶ τὸν μὲν οὐχ ἧττον ἐλεεινῶς ἀποκρινόμενον, 

3 [κι Γ] " ᾽ 

οὐχ ἕνα νομέξων φϑείρεται πόλεως τόπον᾽ 

τὴν δὲ αὖϑις ἐρωτῶσαν. 
ἥπου σπανίζει τοῦ καϑ᾽ ἡμέραν βίου; 

χἀκεῖνον οὕτω λέγοντα" 

ἔχει μέν, ἀσϑενὴ δέ, ἅτε φεύγων ἀνήρ. 

πρὸς δὲ τούτοις μυρία δὴ τολμηϑέντα τολμήματα καὶ 
πολέμους πολεμηϑέντας ὑπὸ φυγάδων. ὕπως οἴκαδε 
κατέλϑοιεν. πρὸς τε τοὺς δήμους καὶ τοὺς τυράννους 

τοὺς ἐξελάσαντας παρὰ δύναμιν, μέγα νομιζόντων. 
εἰ καὶ δέοι τελευτᾶν μαχομένους ἐν τῇ αὑτῶν γῇ᾽ 
σύμπαντα ταῦτά μὲ ἐξέπληττε καὶ ἠνάγκαξε δεινὸν 
ἡγεῖσθαι καὶ βαρὺ τὸ συμβεβηκός. ἐπεὶ δὲ ἐνεϑυ- 
μήϑην ὅτι Κροίσῳ τῷ “υδῶν βασιλεῖ συνεβούλευσεν 

ὃ ᾿“πόλλων συμβάντος τινὸς φεύγειν ἑκόντα κατα- 

λιπόντα τὴν ἀρχήν, καὶ μηδὲν αἰσχύνεσθαι τούτου 
ἕνεκεν, εἰ δόξει κακὸς εἶναι τοῖς ἀνθρώποις, οὕτω 

πῶς ϑεσπίσας" 

ἀλλ᾽ ὅταν ἡμίονος βασιλεὺς Μήδοισι γένηται, 
καὶ τότε, “υδὲ ποδαβρέ. πολυψήφιδα παρ᾽ Ἕρμον 

ἤ ΝᾺ ᾽ Ὑ " Ὁ. “ὩὮἍ "- ᾿ 

φεύγειν μηδὲ μένειν μηδ᾽ αἰδεῖσϑαι κακὸς εἶναι,:: 

δῆλον ὅτι τὴν αἰδὼ νῦν ἀντὶ τῆς αἰσχύνης ὀνομάξων, 
ὥσπερ ἔϑος ἐστὶ τοῖς ποιηταῖς, καὶ τὸ κακὸν εἶναι 
ἀντὶ τῆς δόξης τῆς παρὰ τοῖς πολλοῖς ο᾽ ἐκ δὲ τούτου 

ἐνεθυμούμην ὅτι οὐ πάντως ἡ φυγὴ βλαβερὸν οὐδὲ 
ἀσύμφορον οὐδὲ τὸ μένειν ἀγαϑὸν καὶ πολλοῦ ἄξιον. 

οὐ γὰρ ἂν τὸ μὲν αὐτῶν παρήνει καὶ συνεβούλευεν 
ὁ ̓ “πόλλων, τὸ φεύγειν. τὸ δὲ μένειν ἄντικρυς ἀπη- 

γόρευε, καὶ ταῦτα ἀνδρὶ ϑεσπίξων. ὃς ἦν ἐπιμελέ- 
στατος περὶ τὸ ϑεῖον καὶ ϑυσίας τε πλείστας ἔϑυε καὶ 

μέγιστα ἀναϑήματα ἐπεπόμφει τῶν πώποτε ἀναϑέν- 
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τῶν εἰς Δελφούς. ταῦτα ἐνθυμουμένῳ μοι ἔδοξε 

χαὶ αὐτὸν εἰς ϑεοῦ βαδίσαντα χρήσασϑαι συμβούλῳ 
᾿Ὶ Ἀ Ἁ “ -» ᾿ , 3 Ἁ τι 

κατὰ τὸ παλαιὸν ἔϑος τῶν λληνῶν. οὐ γαρ περὶ 
, 4 3 ΝΛ " ᾿ ’ “Ὁ ψν 

9 ῃ ψοσοῦυ μὲν καὶ ἀπαιδίας. εἴ τῷ μὴ γίγνοιντο παῖθυς, 

καὶ περὶ καρπῶν ἱκανῶς συμβουλεύειν αὐτόν. περὶ 

δὲ τοιούτου πράγματος ἥττον δυνήσεσϑαι. καὶ δὴ 

χρωμένῳ μοι ἀνεῖλεν ἄτοπόν τινὰ χρησμὸν καὶ οὐ 

ῥάδιον συ μβαλεῖν. ἐκέλευε γάρ μὲ αὐτὸ τοῦτο πράτ- 

τειν ἐν ᾧ εἰμι πάσῃ προϑυμίᾳ; ὡς καλήν τινα καὶ 

συμφέρουσαν πρᾶξιν. ἕως ἄν, ἔφη, ἐπὶ τὸ ὕστατον 

ἀπέλϑῃς τῆς γῆς. καίτοι χαλεπὸν καὶ κατ᾽ ἄνϑρωπον 

ψεύυδεσϑαι. μ᾿: ὅτι κατὰ ϑεόν. ἐλογισάμην οὖν ὅτι 

ὁ μὲν Ὀδυσσεὺς μετὰ τοσούτους πλάνους οὐκ ὥκνη- 

σεν ἀλᾶσϑαι πάλιν κώπην φέρων. Τειρεσίου συμ- 

βουλεύσαντος. ἀνδρὸς τέ: ϑνηκότος, μέχρι ἂν ἀνϑρώ- 

ποις συμβάλῃ, μηδὲ ἀκοῇ γιγνώσκουσι ϑάλατταν᾽ ἐμοὶ 

δὲ οὐχὶ ποιητέον τοῦτο τοῦ ϑεοῦ κελεύοντος : οὕτω 

δὴ παρακελευσάμενος ἐμαυτῷ μήτε δεδιέναι μήτε 

αἰσχύνεσθαι τὸ πρᾶγμα, στολήν τε ταπεινὴν ἀναλα- 

εν χαὶ τἄλλα κολάσας ἐμαυτὸν ἡλώμην πανταχοῦ. 5 

γἱ δὲ ἐντυγχάνοντες ἄνϑρωποι ὁρῶντες οἵ μὲν ἀλή- 

την, οἱ δὲ πτωχὸν ἐχάλουν, οἵ δέ τινες καὶ φιλόσο- 
Ι 

ἥμφον. ἐντεῦϑεν ἐμοὶ συνέβη κατ᾽ ὀλίγον τε καὶ οὐ 

βουλευσάμενον αὐτὸν οὐδὲ ἐφ᾽ ἑαυτῷ μέγα φρονή- 

σαντα τούτου τοῦ ὀνόματος τυχεῖν. οἵ μὲν γὰρ πολ-: 

λοὶ τῶν καλουμένων φιλοσόφων αὑτοὺς ἀνακηρύτ- 

τουσιν. ὥσπερ οἵ Ὀλυμπίασι κήρυκες" ἐγὼ δὲ τῶν 

ἄλλων λεγόντων οὐκ ἐδυνάμην ἀεὶ καὶ πᾶσι διαμά- 

χεσϑαι. τυχὸν δέ τι καὶ ἀπολαῦσαι τῆς φήμης συνέβη 

μοι. πολλοὶ γὰρ ἠρώτων προσιόντες ὅ,τι μοι φαί-: 

νοιτο ἀγαϑὸν ἢ κακόν᾽ ὥστε ἠναγκαξόμην φροντίξειν 

ὑπὲρ τούτων, ἵνα ἔχοιμι ἀποκρένεσϑαι τοῖς ἐρωτῶσι. 
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πάλιν δὲ ἐκέλευον λέγειν καταστάντα εἰς τὸ κοινόν. 

οὐκοῦν καὶ τότε ἀναγκαῖον ἐγίγνετο λέγειν περὶ τῶν 

προσηκόντων τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἀφ᾽ ὧν ἔμελλον 

ὀνένασϑαι τὰ ἐμοὶ φαινόμενα. ἐδόκουν δέ μοι πάντες 

» ἄφρονες, ὡς ἔπος εἰπεῖν, καὶ οὐδεὶς οὐδὲν ὧν ἔδει 

πράττειν οὐδὲ σκοπεῖν ὅπως ἀπαλλαγεὶς τῶν παρόν- 

τῶν κακῶν καὶ τῆς πολλῆς ἀμαϑίας καὶ ταραχῆς ἐπι- 

εἰκέστερον καὶ ἄμεινον βιώσεται, κυκώμενοι δὲ καὶ 

φερόμενοι πάντες ἐν ταὐτῷ καὶ περὶ τὰ αὐτὰ σχεδόν, 

περί τε χρήματα καὶ δόξας καὶ σωμάτων τινὰς ἡδονάς. 
Ϊ ᾿ ΝΜ "»" " ᾿ " , ἃ 3 ᾿ ἊΝ 

οὐδεὶς ἀπαλλαγῆναι τουτῶν δυνάμενος οὐδὲ ἐλευ - 10} 

ϑερῶσαι τὴν αὑτοῦ ψυχήν" καϑάπερ Ὁἷμαι τὰ ἐμπε- 

σόντα εἰς τὰς δίνας εἱλούμενα καὶ περιστρεφόμενα 

καὶ οὐχ οἷά τε ἀπαλλαγῆναι τῆς δινήσεως. ταῦτα 

καὶ τὰ τοιαῦτα τούς τε ἄλλους ἅπαντας καὶ μαλι- 

στα καὶ πρῶτον ἐμαυτὸν καταμεμφόμενος ἐνέοτε 

ὑπὸ ἀπορίας ἀνῆγον ἐπί τινα λόγον ἀρχαῖον. λεγύ- 

μενον ὑπό τινος Σωκράτους. ὃν οὐδέποτε ἐχεῖνος 

ἐπαύσατο λέγων, πανταχοῦ τε καὶ πρὸς ἅπαντας 

βοῶν καὶ διατεινόμενος καὶ ἐν ταῖς παλαίστραις καὶ 
᾿ -" , ἣ "Ὰὰ - " ᾿ ᾿ 
ἐν τῷ “υκείῳ καὶ ἐπὶ τῶν δικαστηρίων καὶ κατ 
᾽ ΄ Ὃ , Ὶ - ͵ γι. ᾿ ᾿" οὐ 

αγοθᾶν,. ωῦπεἪ 0 απὸ μη χανης υεοὺ,ς ὧς ἐφ ῇ τιῷ. οι 

᾿ ͵ , " ᾿ ἢ ων Ψ Λ ἢ , 

ἱεντοι προυσεποιουμὴν δι ΟΨν ξινῶὰν τὸον λόογὸψ, αλλ 
Ξ Ύ Ἵ γω»ν ᾿, Γ Ὶ , " 

οὕπερ ἣν. καὶ ἠξίουν, ἂν ἄρα μὴ δυνῶώμαι ἀπομνη- 
“-Ψ ᾿ Ν" Ρ ᾽ - ᾿ Ἂ Ὁ ' ᾿ 

μὠονεῦσαι ἀκριβῶς ἀπαντῶν τῶν ῥημάτων μηδὲ ολης32)) 
"» ᾿ " " . αι» Ἴ Ὕ ἢ ὡ ω 

τῆς διανοίας. ἀλλὰ πλέον ἡ ἔλαττον εἴπω τι. συγ- 
᾽ “," Ἁ 2 “-Ψ ἰ ἢ “" 

γνώμην ἔχειν, μηδὲ οτι ταῦτα λέγω αἃ τυγχάνει 15] 

πολλοῖς ἔτεσι πρότερον εἰρημένα. διὰ τοῦτο ἧττον 

προσέχειν τὸν νοῦν. ἴσως γὰρ ἄν. ἔφην. οὕτω μᾶ- 

λιστα ὠφεληϑείητε. οὐ γὰρ δή γε εἰκός ἔστι τοὺς 

παλαιοὺς λόγους ὥσπερ φάρμακα διαπνεύσαντας 
ἀπολωλεκέναι τὴν δύναμιν. ἐκεῖνος γὰρ ὁπότ᾽ ἴδοι 
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᾿ 9 ᾿] “» » “» ἤ Ἀ 

πλείονας ἀνθρώπους ἕν τῷ αὐτῷ. σχετλιαξὼῶν καὶ 

ἐπιτιμῶν ἐβόα πάνυ ἀνδρείως τε καὶ ἀνυποστόλως, 
Ν 3 - Ἁ " ᾽ ἢ) 

νϑρῶποι. ἀγνοεῖτε μηδὲν τῶν δεοντῶν πράττοντες. 
ν » ΄ » 

χρημάτων μὲν ἐπιμελούμενοι καὶ πορίξοντες πάντα 
᾿ ΡΥ 4 ὔ Ἄν , -“ τρύπον. ὁπῶς αὕτοί τὲ ἄφϑονα ἔχητε καὶ τοῖς παισὶν 

“ ’ Ὶ 3 μὴ " ἤ Φ' ἔτι πλείω παραδώσετε., αὐτῶν δὲ τῶν παίδων καὶ 
ἤ “ - "» 3 ; ᾿ ’ νὴ 

πρότερον ὑμῶν τῶν πατέρων ἡμελήκατε ομοίως ἂ- 
“ , ,» » , » 

παντες, οὐδεμίαν εὐρόντες οὔτε παίδευσιν οὔτε 
» Ὰ 3. ο 3 . ᾿ , ς 

ἄσκησιν ἱκανὴν οὐδὲ ὠφέλιμον ἀνθρώποις. ἣν παι- 
᾿ Ἵ " “ "»" 3 -» 

δευϑέντες δυνήσονται τοῖς χρήμασι χρῆσϑαι ὀρϑῶς 
Ἢ , ᾽ ᾿ ᾿ ' " γων 

καὶ δικαίως, ἀλλὰ μη βλαβερῶς καὶ ἀδίκως καὶ 
᾿ς ω Ἢ . , τι , ς " 
ὑμῖν αὐτοῖς ἐπιξημίως᾽ ὁ σπουδαιότερον ηγεῖσϑαι 

"τῶν χρημάτων ἐχρὴν καὶ υἱοῖς καὶ ϑυγατράσι καὶ 
γυναιξὶ καὶ ἀδελφοῖς καὶ φίλοις. κἀκείνους ὑμῖν. 

ἀλλὰ οἱ κιϑαρίξειν καὶ παλαίειν καὶ γράμματα μαν- 
ϑάνοντες ὑπὸ τῶν γονέων καὶ τοὺς υἱοὺς διδάσκοντες 

οἴεσϑε σωφρονέστερον καὶ ἄμεινον οἰκήσειν τὴν πό- 
λιν; καίτοι εἴ τις συναγαγὼν τούς τὲ κιϑαριστὰς καὶ 

τοὺς παιδοτρίβας καὶ τοὺς γραμματιστὰς τοὺς ἄριστα 
ἐπισταμένους ἕκαστα τούτων πόλιν κατοικίσειεν ἐξ 

αὐτῶν ἢ καὶ ἔϑνος. καϑάπερ ὑμεῖς ποτε τὴν Ἰωνίαν, 

ποία τις ἂν ὑμῖν δοκεῖ γενέσϑαι πόλις καὶ τίνα οἰκεῖ- 
σϑαι τρόπον; οὐ πολὺ κάκιον καὶ αἴσχιον τῆς ἐν 
Αἰγύπτῳ καπήλων πόλεως, ὅπου πάντες κάπηλοι 
κατοικοῦσιν, ὁμοίως μὲν ἄνδρες. ὁμοίως δὲ καὶ γυ- 
ναῖχες ; οὐ πολὺ γελοιότερον οἰκήσουσιν οὗτοι. οὗς 
λέγω τοὺς τῶν ὑμετέρων παίδων διδασκάλους, οἵ 

παιδοτρίβαι καὶ κιϑαρισταὶ καὶ γραμματισταί. προσ- 
, δ Ν Ὰ ᾿ Γ ῇ }Ὶ 

ἬΝ λαβοντες τοὺς τε ῥαψῳδοὺς καὶ τοὺς ὑυποκριτᾶς. καὶ κ, 
ν Ἁ δι ἤ Οδ᾽᾽΄.:᾽)΄) “ [ Ἷ 

γὰρ δὴ ὁσὰ μανϑανοὺυσιν οἱ ἀνϑρῶώποι. τούτου ἕνεκα 
᾿ Ν ι Ὃ ’ -» ν τι 

μανϑανουσιν οπῶς. ἐπειδὰν ἢ χθεια ἐνστῇ ποος ἣν 
-»" ν ᾿ 2 

ἐμάνϑανεν ἕκαστος. ποιῇ τὸ κατὰ τὴν τέχνην. οἷον 
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ὁ μὲν κυβερνήτης ὅταν εἰς τὴν ναῦν ἐμβῇ, τῷ πηδα- 

λίῳ χατευϑύνων᾽ διὰ τοῦτο γὰρ ἐμάνϑανε κυβερνᾶν᾽ 

ὁ δὲ ἰατρὸς ἐπειδὰν παραλάβῃ τὸν κάμνοντα. τοῖς 

φαρμάκοις καὶ τοῖς περὶ τὴν δίαιταν ἰώμενος, οὗ 

ἕνεκα ἐκτήσατο τὴν ἐμπειρίαν. οὐκοῦν καὶ ὑμεῖς, ι 

ἔφη. ἐπειδὰν δέῃ τι βουλεύεσϑαι περὶ τῆς πόλεως, 

συνελϑόντες εἰς τὴν ἐκκλησίαν, οὗ μὲν ὑμῶν κι)γα- 

ρίζουσιν ἀναστάντες. οἱ δέ τινὲς παλαίεξτε; ἄλλοι δὲ 

ἀναγιγνώσκετε τῶν Ὁμήρου τι λαβόντες ἢ τῶν Ἡσιό- 

δου" ταῦτα γὰρ ἄμεινον ἴστε ἑτέρων. καὶ ἀπὸ τού- 

τῶν οἴεσϑε ἄνδρες ἀγαϑοὶ ἔσεσϑαι καὶ δὺυ »νήσεσϑαι 

τά τε κοινὰ πράττειν ὀρθῶς καὶ τὰ ἴδια. καὶ νῦν ἐπὶ 

ταύταις ταῖς ἐλπίσιν οἰκεῖτε τὴν πόλιν, καὶ τοὺς υἱέας 

παρασκευάξετε ὡς δυνατοὺς ἐσομένους χρῆσϑαι τοῖς 

τε αὑτῶν καὶ τοῖς δημοσίοις πράγμασιν. οἵ ἂν ἱκανῶς 

κιϑαρίσωσι Παλλάδα περσέπολιν δεινὰν ἢ τῷ ποδὶ 

βῶσι πρὸς τὴν λύραν" ὕπως δὲ γνώσεσϑε τὰ συμ- 

φέροντα ὑμῖν αὐτοῖς καὶ τῇ πατρέδι καὶ νομέμως καὶ 

δικαίως μεϑ᾽ ὁμονοίας πολιτεύσεσϑε καὶ οἰκήσετε; μὴ 

ἀδικῶν ἄλλος ἄλλον μηδὲ ἐπιβουλεύων, τοῦτο δὲ 

οὐδέποτε ἐμάϑετε οὐδὲ ἐμέλησεν ὑμῖν πώποτε οὐδὲ 

νῦν ἔτι φροντίξετε. καίτοι τραγῳδοὺς ἑκάστοτε ὁρᾶτε 

τοῖς Διονυσίοις καὶ ἐλεεῖτε τἀτυχήματα τῶν ἐν ταῖς 

τραγῳδίαις ἀνθρώπων" ἀλλ᾽ ὅμως οὐδέποτε ἐνεϑυ- 

5 μήϑητε ὅτι οὐ περὶ τοὺς ἀγραμμάτους οὐδὲ περὶ τοὺς 

ἀπάδοντας οὐδὲ τοὺς οὐκ εἰδότας παλαίειν γίγνεται 
Η Ν "" Φω.ΝΝ ᾿ ᾶ᾽ »υ»" ξι.ν " ἢ 

τὰ κακὰ ταυτα οὐδὲ ὁτὲ πὲ νὴ ς ἔστιν οὐδεὶς οὐ ξνεκαΊῖθῃ 
᾽ Ὶ ᾿ Ὶ ᾿ 

τοὐναντίον γὰρ περὶ τοὺς τραγῳδίαν τις ἐδέδαξε. 

᾿4τρέας καὶ τοὺς ᾿4γαμέμνονας καὶ τοὺς Οἰδίποδας 

ἴδοι τις ἂν πάσας τὰς τραγῳδίας, οἱ πλεῖστα ἐκέ- 

χτηντὸ χρήματα χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ γῆς καὶ 
ἤ μων »" ᾿ ᾽ 3 »" ω , 

βοσκημάτων" καὶ δὴ τῷ δυστυχεστάτῳ αὐτῶν γενέ- 5» 
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σϑαι φασὶ χρυσοῦν πρόβατον. καὶ μὴν ὁ Θαμύρας γε, 
εὖ μάλα ἐπιστάμενος κιϑαρίξζειν καὶ πρὸς αὐτὰς τὰς 
Μούσας ἐρίζων περὶ τῆς ἁρμονίας, ἐτυφλώϑη διὰ 

τοῦτο καὶ προσέτι ἀπέμαϑε τὴν κιϑαριστικήν. καὶ τὸν 
5 ἤ 3 ο, » Ἢ ᾿ 

Παλαμήδην οὐδὲν ὥνησεν αὐτὸν εὑρόντα τὰ γράμ- Ὁ 
ματα πρὸς τὸ μὴ ἀδίκως ὑπὸ τῶν ᾿Δ4χαιῶν τῶν ὑπ᾽ 
αὐτοῦ παιδευϑέντων καταλευσϑέντα ἀποθανεῖν" ἀλλ᾽ 
ἕως μὲν ἦσαν ἀγράμματοι καὶ ἀμαϑεῖς τούτου τοῦ 
μαϑήματος, ξὴν αὐτὸν εἴων" ἐπειδὴ δὲ τούς τε ἄλ- 
λους ἐδίδαξε γράμματα καὶ τοὺς ᾿Δτρείδας δῆλον ὅτι 
πρώτους, καὶ μετὰ τῶν γραμμάτων τοὺς φρυκτοὺς 
ὅπως χρὴ ἀνέχειν καὶ ἀριϑμεῖν τὸ πλῆϑος. ἐπεὶ πρό- 
τερον οὐκ ἤδεσαν οὐδὲ καλῶς ἀριϑμῆσαι τὸν ὄχλον, 
ὥσπερ οἱ ποιμένες τὰ πρόβατα, τηνικαῦτα σοφώτεροι 
γενόμενοι καὶ ἀμείνους ἀπέκτειναν αὐτόν. εἰ δέ γε, 
ἔφη. τοὺς ῥήτορας οἴεσϑε ἱχανοὺς εἶναι πρὸς τὸ βου- 

λεύεσϑαι καὶ τὴν ἐκείνων τέχνην ἄνδρας ἀγαϑοὺς 
ποιεῖν, ϑαυμάξω ὅτι οὐ καὶ δικάζειν ἐκείνοις ἐπετρέ- 
ψατε ὑπὲρ τῶν πραγμάτων, ἀλλ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς, καὶ ὅ- 

πῶς οὐκ, εἰ δικαιοτάτους καὶ ἀρίστους ὑπειλήφατε, καὶ 
τὰ χρήματα ἐκείνοις ἐπετρέψατε διαχειρίξειν. ὅμοιον 

᾿, Ἥ ͵ χὰ " 

θη γὰρ ἂν ποιήσαιτε ὡσπερ εἰ κυβερνήτας καὶ ναυαρ- 

χους τῶν τριήρων ἀποδείξαιτε τοὺς τριηρίτας ἢ τοὺς 
χελευστάς. εἰ δὲ δή τις λέγοι τῶν πολιτικῶν τε καὶ 
ῥητόρων πρὸς αὐτὸν ὅτι ταύτῃ μέντοι τῇ παιδεύσει 
χρώμενοι ᾿4ϑηναῖοι Περσῶν ἐπιστρατευσάντων το- 

σαύταις μυριάσιν ἐπὶ τὴν πόλιν δὶς ἐφεξῆς καὶ τὴν 
ἄλλην Ἑλλάδα, τὸ μὲν πρῶτον δύναμιν καὶ στρατη- 

γοὺς ἀποστείλαντος τοῦ βασιλέως. ὕστερον δὲ αὐτοῦ 

Ξέρξου παραγενομένου μετὰ παντὸς τοῦ πλήϑους 
τοῦ κατὰ τὴν ᾿4σίαν., ἅπαντας τούτους ἐνίκησαν καὶ 

πανταχοῦ περιῆσαν αὐτῶν καὶ τῷ βουλεύεσϑαι καὶ 

-αξιασουσεειμα-.  ο-,-- ---- 0 .....- 

πος 

.-.-.« ε:-- -. 

ποπεθεει κε - - 
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τῷ μάχεσϑαι. καίτοι πῶς ἂν ἐδύναντο περιεῖναι τη- 
λικαύτης παρασκευῆς καὶ τοσούτου πλήϑους μὴ δια- 
φέροντες κατ᾽ ἀρετήν ; ἢ πῶς ἂν ἀρετῇ διέφερον μὴ 
τῆς ἀρίστης παιδείας τυγχάνοντες, ἀλλὰ φαύλης καὶ 
ἀνωφελοῦς; πρὸς τὸν τοιαῦτα εἰπόντα ἔλεγεν ἂν ὅτι 

οὐδὲ ἐκεῖνοι ἦλθον παιδείαν οὐδεμίαν παιδευϑέντες 

οὐδὲ ἐπιστάμενοι βουλεύεσϑαι περὶ τῶν πραγμάτων, 
Ψ͵ ἃ ῳω ’ ἃ "ἡ ει , ( 'νην " ἀλλα τοξεύειν τὲ καὶ ἱππεύειν καὶ ϑηρᾶὰν μεμελετη- 0} 

κότες. καὶ τὸ γυμνοῦσϑαι τὸ σῶμα αἴσχιστον αὐτοῖς 

) ἐδόκει καὶ τὸ πτύειν ἐν τῷ φανερῷ" ταῦτα δὲ αὐτοὺς 

οὐδὲν ἔμελλεν ὀνήσειν᾽ ὥστε οὐδ᾽ ἣν στρατηγὸς ἐκεί- 
νῶν οὐδεὶς οὐδὲ βασιλεύς. ἀλλὰ μυριάδες ἀνθρώπων 
ἀμύϑητοι πάντων ἀφρόνων καὶ κακοδαιμόνων. καί 

τις ἐν αὐτοῖς ὑπῆρχεν ὀρϑὴν ἔχων τιάραν καὶ ἐπὶ 
5 ϑρόνου χρυσοῦ καϑίξζων. ὑφ᾽ οὗ πάντες ὥσπερ ὑπὸ 

δαίμονος ἡλαύνοντο πρὸς βίαν. οἵ μὲν εἰς τὴν ϑάλατ- 
ταν. οἵ δὲ κατὰ τῶν ὀρῶν. καὶ μαστιγούμενοι καὶ 
δεδιότες καὶ ὠθούμενοι καὶ τρέμοντες ἠναγκάζοντο 
ἀποϑνήσκειν. ὥσπερ οὖν εἰ δύο ἀνθρώπω παλαίειν ϑυκ 
οὐκ εἰδότε παλαίοιεν. ὃ γε ἕτερος καταβάλοι ἂν 

ἐνίοτε τὸν ἕτερον. οὐ δι᾿ ἐμπειρίαν, ἀλλὰ διά τινα 
τύχην. πολλάκις δὲ καὶ δὶς ἐφεξῆς ὁ αὐτός. οὕτω καὶ 

᾿Αϑηναίοις Πέρσαι συμβαλόντες. τοτὲ μὲν ᾿4ϑηναῖοι 

περιῆσαν. τοτὲ δὲ Πέρσαι. ὥσπερ ὕστερον, ὅτε καὶ 
25 τὰ τείχη τῆς πόλεως κατέβαλον μετὰ “ακεδαιμονίων 

πολεμοῦντες. ἐπεὶ ἔχοις ἄν μοι εἰπεῖν εἰ τότε ᾿49η- 

ναῖοι ἀμουσότεροι καὶ ἀγραμματώτεροι ἐγεγόνεσαν: 
ἔπειτα αὖϑις ἐπὶ Κόνωνος. ὅτε ἐνίκησαν τῇ ναυμα- 

" -» " ὔ "» ᾿ " [2 

χίᾳ τῇ περὶ Κνίδον. ἄμεινον ἐπάλαιον καὶ δον; οὐὔ- 
ΟῚ , , ᾿; 2 οὶ ΑΨ νων τῶς οὖν ἀπέφαινεν αὑτοὺς οὐδεμιᾶς παιδείας χρη- 

“»- Ἵ » Ν ᾽ ᾽ 3 ’ στῆς τυγχάνοντας. τοῦτο δὲ οὐ μόνον ᾿4ϑηναίοις, 
" ᾿ Ἢ ω ᾽ Ἃ " ᾽᾿ ἤ ' Ἁ ἤ 

ἀλλὰ καὶ σχεδὸν τι πᾶσιν ἀνθρώποις καὶ πρότερον 
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δ 2...) 3 καὶ νῦν συμβέβηκε. καὶ μὴν τό γε ἀπαίδευτον εἶναι 
»" ξ Ὁ » καὶ μηδὲν ἐπιστάμενον ὧν χρὴ μηδὲ ἱκανῶς παρε- 

’ Ἁ Ἁ ᾿ " ’ 

σκευασμένον προς τὸν βίον ξῆν τε καὶ πράττειν ἐπι- 
"" Ὅ"ἤ ἤ 3 ’ χειρεῖν ουτῶ μεγάλα πράγματα μηδὲ αὐτοὺς ἐχείνους 

᾿ ᾿. . ᾿ Ἁ 3 ω , ἀρέσκειν" τοὺς γὰρ ἀμαϑεῖς καὶ ἀπαιδεύτους ψέγειν : 
3 . Ὁ , “» 3 -» 

αὑτοὺς ὡς οὐ δυναμένους ξῆν ὀρϑῶς" εἶναι δὲ ἀμα- 
“ω ᾽ . κε Ἢ - 

815 ϑεῖς οὐχὶ τοὺς ὑφαίνειν ἡ σκυτοτομεῖν μὴ ἐπισταμέ- 
3 ὡλ Ὶ ᾽ "" ᾽ 4 ἢ ᾽ ᾿ Ν νους οὐδὲ τοὺς ὀρχεῖσϑαι οὐκ εἰδότας. ἀλλὰ τοὺς 

᾿ "- νυ »ὦ ι ᾿ " Ὶ " ἀγνοοῦντας α ἔστιν εἰδότα καλὸν καὶ ἀγαϑὸν ἄνδρα 
ν᾿ ἰν 2 ει» 

εἶναι. καὶ οὕτω δὴ παρεκάλει πρὸς τὸ ἐπιμελεῖσϑαι καὶ 
Ό -» Ἁ " ῃ 

προσέχειν αὐτῷ τὸν νοῦν [καὶ φιλοσοφεῖν)" ἤδει γὰρ 
ἰχή » 

τι τοῦτο ξητοῦντες οὐδὲν ἄλλο ποιήσουσιν ἢ φιλοσο- 
πν φήσουσι. τὸ γὰρ ξητεῖν καὶ φιλοτιμεῖσϑαι ὅπως τις 

Ν Ἁ " Ἁ ᾿ Ἂ ᾿ γ, 

ἔσται καλὸς καὶ ἀγαϑὸς οὐκ ἄλλο τι εἶναι ἢ τὸ φιλο- 
" ᾽ , " 

σοφεῖν. οὗ μέντοι πόλλάκις οὕτως ὠνόμαξεν., ἀλλὰ 
’ . Ὁ " " 9 " 

μόνον ξητεῖν ἐκέλευεν ὁπὼς ἄνδρες ἀγαϑοὶ ἔσονται. 
΄ 3 Ἁ » , 

πρὸς τὲ οὖν τοὺς ἄλλους σχεδὸν τι τὰ αὐτὰ διελεγό- 
3 - » ᾿ 3 " » 

μὴν ἀρχαῖα καὶ φαῦλα, καὶ ἐπειδὴ οὐκ εἴων ἐν αὐτῇ 
"ν Ὁ ᾿ ’ Ὶ Δ “᾿ 

τῇ Ῥωμῇῃ γενόμενον ἡσυχίαν ἄγειν, ἴδιον μὲν οὐδένα 
’ Ἂν , »"Ὕ 

ἐτόλμων διαλέγεσθαι λόγον, μὴ καταγελασϑῶ τε καὶ 
᾽ Ἵ » χ ἡ “ »" 

ἀνόητος δοξῶ φοβούμενος. ἅτε συνειδὼς αὑτῷ πολ- 
. ᾽ “ἡ , 

λὴν ἀρχαιότητα καὶ ἀμαϑίαν" ἐνεϑθυμούμην δέ, φέρε, 
ἤ ἤ ᾿, Ν 

εἰ μιμούυμενος τοιούτους τινᾶς διαλέξομαι λόγους 
" ᾿ “ω ς . περὶ τῶν ϑαυμαξομένων παρ᾽ αὑτοῖς. ὡς οὐδέν ἐστιν 

3 » ᾽ “ -»"" 3 

αὐτῶν ἀγαϑὸν,. καὶ περὶ τρυφῆς καὶ ἀκολασίας. καὶ 
κ᾿ ᾿Ν " »" 3 - 3 

οτιὶ παιδείας πολλῆς καὶ ἀγαϑῆς δέονται, τυχὸν οὐ 
, " -» , 

χαταγελασουσί μου ταῦτα λέγοντος οὐδὲ φήσουσιν 
, "ἡ " ΝἉ ἢ [ , Ὁ Ὰ ρ 4 ἀνοητον" εἰ δὲ μη. ἕξω λέγειν οτι εἰσὶν οἵ λόγοι 
,͵᾿᾿͵ὃ 3 .. " ἐν »" ν- , ᾿ Φ 

οὕτοι ἄνδρος ον οἵ τὲ ἔλληνες ἐϑαυμασαν ἀπαντὲες 
ν " " Ἁ » " “ Ὰ “ἀ» ἢ 

ἐπὶ σοφίᾳ καὶ δὴ καὶ ὁ .““ πολλῶν σοφον αὕτον ἡγη- 
Ἵ 

καὶ Αρχέλαος Μακεδόνων βασιλεύς. πολλὰ 
ἃ “"" Ἁ -» » 

ὕ) δίδως καὶ πολλοῖς συγγεγονῶς τῶν σοφῶν. ἐκάλει 

σατο. 
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φ Ἁ ᾿ " “"᾿ ἣ ω } ᾽ Γ᾿ 3 » 

αὐτὸν ἐπὶ δώροις καὶ μισϑοῖς, οὁπῶς ἀκούοι αὑτοῦ 
ἃ ᾽ " ΓΝ “μ"» , ν" Ἁ 

διαλεγομένου τοὺς λόγους τούτους. οὔτω δὴ καὶ ἐγὼ 

ἐπειρώμην διαλέγεσθαι Ῥωμαίοις, ἐπειδὴ μὲ ἐκαλε- 
φὼ» φ Ἁ ». ἡ ἃ “ 3 

σαν καὶ λέγειν ἠξίουν, οὐ κατὰ δύο καὶ τρεῖς ἀπο- 
Γ, , " Ἷ " ͵ Ψ ᾿ Ω 

5 λαμβάνων ἐν παλαίστραις καὶ περιπατοις" οὐ γὰρ ἣν 

δυνατὸν οὕτως ἐν ἐκείνῃ τῇ πόλει συγγίγνεσθαι" 
“ω ᾿ " 3 ΙΝ - χω) 

πολλοῖς δὲ καὶ ἀϑούόοις εἰς ταῦτο συνιοῦσιν., οτι 

δέονται παιδείας κρείττονος καὶ ἐπιμελεστέρας. εἰ 
’ ω 3 ὦ, ᾿ Ψ. νΌ5-57ῬΜῬν ᾽ 3 ’ 

μέλλουσιν εὐδαίμονες ἔσεσθαι τῷ οντι κατ ἀληϑειαν, 
3 ᾿ ᾿ .» ὕω -" ν δ φ Ο - " 

ἀλλὰ μη δοξὴῃ τῶν πολλῶν ἀνθρώπων. ὠὡσπὲρ νῦν 
" ᾽ ' Ἁ “"»"» , ἤω , κ 6 

εἴ τις αὕτους μεταπείσει καὶ διδαξει παραλαβὼν οτι 
, ᾽ , , " " ᾿' ν»" 

τούτων μὲν οὐδέν ἐστιν ἀγαϑόν. ὑπὲρ ὧν σπουδα- 
ξουσι καὶ πάσῃ προϑυμίᾳ κτῶνται, καὶ νομίζουσιν, 
Ὺ "ἢ ᾿ ᾿ ἤ " 

ὁσῷὼ ἂν πλείω κτησῶνται. τοσούτῳ ἄμεινον βιῶσε- 
, ἤ ἃ 3 

σϑαι καὶ μακαριώτερον᾽ σωφροσύνην δὲ καὶ ἂν- 
᾿ " Ν “ἡ » ἢ " δ 

δρείαν καὶ δικαιοσύνην ἐάνπερ ἐχμελετήσωσι καὶ 4338) 
“ “ 3 γ, Ν ἃ 

ταῖς ψυχαῖς ἀναλαβῶσι, διδασκάλους ποϑὲν τοῦυ-2:Ν 
Υ͂ ΓΙ “ » ἡ ’ " ᾽ 

τῶν εὑρόντες καὶ τῶν αλλὼν ἁπάντων ἀμελησαν- 
"» “" "» { ᾿ ’ " ν᾿ ν, ὦ 

τες. εἶτε ἕλληνας εἶτε Ῥωμαίους εἴτε τις παρὰ Σχυ- 
νι ᾿ ». .υ " , .". Ἂ ᾿ 

ϑαις ἡ παρ ᾿νδοῖς ἀνὴρ ἐστι διδασκαλος ὧν εἶπον, 
"“ ᾿ » -»Ἥ Ἅ ,. " , 

ὥσπερ οἶμαι τοξικῆς τε καὶ ἱππικῆς ἡ νὴ Δία ἰατρὸς 
ἤ ᾽ Ἁ ’ » Ἵ 

τις ϑεραπεύειν ἐπιστάμενος τὰ νοσηματαὰ τοῦ σωμα- 
ὍΨ ᾿. ἭἽ » ἅ - - 

τος. οὕτῶς ἵκανος ὧν ἰᾶσϑαι τὰς τῆς ψυχῆς νοσους. 
[ν᾿ " " " " “ὦ»Ψ ; " 

οστις ἀκολασίας καὶ πλεονεξίας καὶ τῶν τοιούυτῶν ἀρ- 
“ Ν , 3 , Ἁ 6 ᾽ 3 - 

ρωστηματῶν δυνήσεται ἀπαλλάξαι τοὺς ὑπ αὐτῶν 
-» ι΄ κ᾿" 3 ν΄ ἡ" ἢ ᾿ 

κρατουμένους, τοῦτον παραλαβόντας καὶ ἀγαγόντας, 4518} 

λόγῳ πείσαντας ἢ φιλία" χρήμασι μὲν γὰρ οὐ δυνα- 
τὸν ἄνδρα πεισϑῆναι τοιοῦτον οὐδὲ ἄλλοις δώροις" 
καταστήσαντας δὲ εἰς τὴν ἀχρόπολιν νόμῳ προα- 
γορεῦσαι τοὺς νέους ἅπαντας φοιτᾶν παρ᾽ αὐτὸν καὶ 
συνεῖναι, καὶ μηδὲν ἧττον τοὺς πρεσβυτέρους. ἕως 

“ἂν ἅπαντες σοφοὶ γενόμενοι καὶ δικαιοσύνης ἐρασϑέν- 
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τὲς, καταφρονήσαντες χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ ἐλέ- 
φαντος καὶ ὄψου δὴ καὶ μύρου καὶ ἀφροδισίων. εὐ- 
δαίμονες οἰκῶσι καὶ ἄρχοντες, μάλιστα καὶ πρῶτον 
αὑτῶν. ἔπειτα καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων᾽ τότε γάρ, 
ἔφην, ἔσται ὑμῶν ἡ πόλις μεγάλη καὶ ἰσχυρὰ καὶ 
ἄρχουσα κατ᾽ ἀλήϑειαν" ὡς τό γε νῦν τὸ μέγεϑος 
αὐτῆς ὕποπτον καὶ οὐ πάνυ ἀσφαλές. ὅσῳ γὰρ ἄν, 
ἔφην, πλείων ἥ τε ἀνδρεία καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ 
σωφροσύνη γίγνηται παρ᾽ ὑμῖν. τοσούτῳ ἔλαττον 
ἔσται τό τε ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ ἐλεφαν- 

τινα σκεύη καὶ τὰ ἡἠλέκτρινα καὶ κρύσταλλος καὶ ϑύον 
καὶ ἔβενος καὶ ὁ τῶν γυναικῶν κόσμος καὶ τὰ ποι- 

κέλματα καὶ αἱ βαφαὶ καὶ σύμπαντα ἁπλὼς τὰ νῦν ἐν 
τῇ πόλει τίμια καὶ περιμάχητα, καὶ ἐλαττόνων αὐτῶν 
δεήσεσϑε" ὅταν δὲ ἐληλυϑότες ἦτε ἐπ᾽ ἄκρον ἀρε- 
τῆς. οὐδενός" καὶ οἰκίας μικροτέρας καὶ ἀμείνους οἱἷ- 

κήσετε, καὶ οὐ τοσοῦτον ὄχλον ϑρέψετε ἀνδραπόδων 
ἀργῶν καὶ πρὸς οὐδὲν χρησίμων. τὸ δὲ πάντων 

’ ,.»᾿ ᾿ Ἢ [ ᾽ . ὃ ᾿ 
παραδοξότατον ὁσῷ γαρ ἂν ευσεβέστεροι καὶ ὁσιῶτε- 

; ἤ , ἤ “ 2 ὃ ὦ “ 

θοι γενησϑὲε. τοσουτῷ ἑλαττῶν ἔσται παρ υμῖν ὁ λι- 
Ἁ Ἁ ’ Ἁ 

ὯΝ βανῶτος καὶ τὰ ϑυμιάματα καὶ τὰ στεφανώματα. καὶ 
ϑυσετε ἐλάττους ϑυσίας καὶ ἀπ᾽ ἐλάττονος δαπάνης. 

καὶ τὸ πᾶν πλῆϑος τὸ νῦν παρ᾽ ὑμῖν τρεφόμενον 
πολὺ ἔλαττον ἔσται, καὶ ἡ σύμπασα πόλις, ὥσπερ 
ναῦς κουφισϑεῖσα. ἀνακύψει τε καὶ πολὺ ἔσται ἐλα- 

φροτέρα καὶ ἀσφαλεστέρα. ταὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ Σί- 
βυλλαν εὑρήσετε μαντευομένην ὑμῖν καὶ Βάκιν, εἴ- 
περ ἀγαϑὼ χρησμολόγω καὶ μάντιε ἐγενέσϑην. ὡς 
δὲ νῦν τὰ παρόντα διάκειται. χρημάτων ἕνεκα πλή- 
ϑους. ἃ πάντα πανταχόϑεν εἰς ἕνα τοῦτον ἤϑροισται 
τὸν τόπον, τρυφῆς ἐπικρατούσης καὶ πλεονεξίας, 
ὕμοιόν ἐστιν ὥσπερ εἰ τὴν τοῦ Πατρόκλου πυρὰν 
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κοσμήσας ὁ ̓ Δχιλλεὺς πολλῶν μὲν ξύλων. πολλῶν δὲ 
σωμάτων καὶ ἐσθῆτος. ἔτι δὲ πιμελῆς τε καὶ ἐλαίου 
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᾿ . Ἁ Ἁ ; ᾿ -» Ἁ μΩ οὐδὲν. εἰ τὸ μὲν πρόβατον ἐφοβοῦντο καὶ ἔφευγον 

᾿ Ὸ ’ ᾿] “ ’ὔ ἐνίοτε, ὡς λύκον, τὸν δὲ λύκον προσίεντο καὶ ὑπέμε- 
’ὔ , " ᾿, Ἢ - 

γον, νομίσαντες προβατον" ἡ γὰρ ἀγνοια τοιαῦτα ἐρ- 
" ’ - Ἁ 3 

πρὸς τούτοις, παρακαλεῖ τους ἀνέμους σπένδων καὶ 
Ἷ ἃ 3 .»᾿ 3 ’ γαξεται τοὺς οὐκ εἰδότας καὶ ἀναγκάζει. τἀναντία ϑυσίας ὑ ὑπισχνούμενος ἐλ ϑόντας ἐμπρῆσαί τε καὶ ἀνά- 

᾿ Ἀ Ν , τ' ͵ ἣ - 
5 Ψαι. τὰ γὰρ τοιαῦτα οὐχ ἧττον γε πέφυκεν ἐξάπτειν φεύγειν καὶ διώκειν ὧν βούλονται καὶ τῶν συμφε-! 

ὅπ ρόντῶν. φέρε δὴ σκεψώμεϑα εἰ ἄρα τι οἱ πολλοὶ ἐπί- τὴν τῶν ἀνθρώπων ὕβριν τε καὶ ἀκολασίαν. οὐ μέν- 
στανται περὶ ἐλευϑερίας καὶ δουλείας σαφές. ἴσως τοι ἔλεγον ὡς χαλεπὸν αὐτοῖς παιδευϑῆναι. ἐπεὶ καὶ 

τἄλλα, ἔφην, οὐδενὸς βελτίους πρότερον ὄντες ὅσα 
ἐβουλήϑητε ῥαδίως ἐμάϑετε᾽ λέγω δὲ ἱππικὴν καὶ 

ι0 τοξικὴν καὶ ὁπλιτικήν. 

’ ᾽ Ἁ ἤ “  Ὰ ᾿. - γὰρ τοι μάτην αὐτους αἰτιώμεϑα,. οἱ δὲ παντὸς μᾶλ- 
» Ν 3 Ξ“᾿ , 3 ᾿, χὰ 

λον ταῦτα ἴσασιν. εἰ οὖν ἔροιτο τις αὐτοὺς 0.τι ἐστὶ 
᾿ ἢ 5 “- Ἵ “᾽ Ἃ ν ᾿ ν" ἡ τὸ ἐλεύυϑερον εἶναι, φαῖεν ἂν ἴσως τὸ μηδενὸς ὑπη- 

, , , ς » ᾿ ᾿ - ᾿ “- 
χοὸν, ἀλλὰ πράττειν ἁπλῶς τὰ δοκοῦντα ἑαυτῶ. 

Ἁ »"» ᾽ ’ Ἵ -. τὸν δὲ τοῦτο ἀποχρινάμενον ἐὰν τις ἐπερωτᾷ, εἰ ἐν 
χορῷ χορευτὴν ὄντα μὴ προσέχειν τῷ κορυφαίῳ μηδὲ 

Υ - ΜΝ , ΤΙ π, ἊΤΔ ᾿ ι ὑπήκοον εἶναι αὐτοῦ. ἀλλ᾽ ἄδειν τε καὶ ἀπάδειν ΠΕΡῚ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ἘΛΕΥΘΕΡΙΑ͂Σ Α.εε ΤῊ ν᾿ ᾿ 
ὅπως ἂν αὐτῷ ἐπίῃ, τοῦτο καλὸν οἴεται εἶναι καὶ 
᾿ ν .ὡ»" , ᾿ ᾿ 
ἐλευϑέριον, τὸ δὲ ἐναντίον τούτου, τὸ προσέχειν τὲ 

ὕ “ἌΖ καὶ ἤ -»" - 3 καὶ πείϑεσϑαι τῷ ἡγεμόνι τοῦ χοροῦ, καὶ τότε ἄρχε- 
ω ᾿Ἶ »" ᾿ ἤ , “ “ 

σϑαι καὶ παύεσϑαι ἄδοντα οπόταν ἐκεῖνος κελεύσῃ, 

Οἱ ἄνϑρωποι ἐπιϑυμοῦσι μὲν ἐλεύϑεροι εἶναι 
μάλιστα πάντων, καί φασι τὴν ἐλευϑερίαν μέγιστον 

τῶν ἀγαϑῶν. τὴν δὲ δουλείαν αἴσχιστον καὶ δυστυ- 

χέστατον ὑπάρχειν, αὐτὸ δὲ τοῦτο ὅ.τι ἐστὶ τὸ ἐλεύ- 
15. ϑέρον εἶναι ἢ ὅ.τι τὸ δουλεύειν, οὐκ ἴσασι. καὶ τοίνυν 

οὐδὲ ποιοῦσιν οὐδέν, ὡς ἔπος εἰπεῖν, ὅπως τὸ μὲν αἰσ- 

χρὸν καὶ χαλεπὸν ἐχφεύξονται, τὴν δουλείαν, ὃ δὲ 
δοκεῖ αὐτοῖς πολλοῦ ἄξιον εἶναι, κτήσονται; τὴν ἐλευ- 
ϑερίαν, ἀλλὰ τοὐναντίον ταῦτα πράττουσιν ἐξ ὧὦὮ ἢ λεύσῃ ἀντλεῖν ποτε ἢ συνέλκειν τὰ ἱστία, μήτ᾽ ἀντλῆ- 

ἢ σαι μήϑ᾽ ἅψασϑαι τῶν κάλων, οὐδὲ τοῦτον εἴποι ἂν 
᾿ ἤ 9 οἱ ἤ Ὁ; ’ ᾿᾿ Ν - ἐλεύϑερον οὐδὲ ξηλωτόν, ὅτι πράττει τὰ δοκοῦντα 

αἰσχρὸν εἶναι καὶ δουλοπρεπές. οὐκ ἂν οἶμαι ὁμολο- 
γοῖ. οὐδὲ εἴ τις ἐρωτήσειε, πλέοντα μὴ φροντίζειν : 
τοῦ κυβερνήτου μηδὲ ποιεῖν ἅττ᾽ ἂν ἐκεῖνος εἴπῃ. εἰ 
τὸ τοιοῦτον ἐλευϑέριον οἴοιτο᾽ οἷον κελεύσαντος κα- 

ϑῆσϑαι ἑστάναι ἐν τῇ νηΐ, ἂν αὐτῷ ἐπίῃ, κἂν κε- 

20 ἀνάγκη τοὺς ἐπιτηδεύοντας διατελεῖν δουλεύοντας 

τὸν ἅπαντα χρόνον καὶ μηδέποτε ἐλευϑερίας ἐπι- 
τυγχάνειν. πλὴν τούτους οὐκ ἄξιον ἴσως ϑαυμάσαι, ἢ αὑτῷ. καὶ μὴν τούς γε στρατιώτας οὐκ ἂν φαίη δού- 

Ἵ λους εἶναι, διότι ὑπήκοοί εἰσι τοῦ στρατηγοῦ, καὶ τότε 
ἀνίστανται ὁπόταν ἐκεῖνος προστάξῃ, καὶ σῖτον αἷ- 

ροῦνται καὶ ὅπλα λαμβάνουσι καὶ παρατάττονται καὶ : 
ἐπίασι καὶ ἀναχωροῦσιν οὐκ ἄλλως ἢ τοῦ στρατηγοῦ 
κελεύσαντος " οὐδέ γε τοὺς κάμνοντας. ὅτι πείϑονται 

᾿χᾳ » » - " "ξ "ἡ 3 Ἃ κι ᾿ οτιί οὔτε ἑλεῖν οὔτε φυλάξασϑαι δύναιντ᾽ ἂν ὁ τυγ-ϑυΝ} 
, 3 » »" , 3 »" ) χανουσιν ἀγνοοῦντες. εἰ γοῦν ἐτύγχανον ἀγνοοῦντες 

, , ' 3 " Ὡ 
3.» πρόβατον καὶ λύκον ο.τι ἐστὶν ἑκάτερον αὐτοῖν. ὁμῶς 

ν τ " ᾿ 3 , 
δὲ ἡγοῦντο τὸ μὲν ὠφέλιμον καὶ κτήσασϑαι ἀγαϑόν, 

Χ “οἱ , ᾿ . "ἃ , ᾽ κι Ω ᾿ 
τὸ δὲ βλαβερὸν καὶ ἀσύμφορον, οὐκ ἂν ἡν ϑαυμαστὸν 
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τοῖς ἰατροῖς, οὐ διὰ τοῦτο φήσουσι δού λους εἶναι" καίς- εἴποι. ἀλλὰ τοὐναντίον οἶμαι τὸ τε ξὴν καὶ ὑγιαίνειν 
τοι οὐ μικρά γε οὐδὲ ῥάδια πεέϑονται αὐτοῖς, ἀλλά οει καὶ χρηστὸν εἶναι. τὰ αὐτὰ δὲ ταῦτα ῬΟΈΣΕΟΝ καὶ 
καὶ πεινῆν καὶ διψῆν ἐνίοτε προστάττουσι" κἂν δόξῃ! ἢ τῷ οἰκέτῃ συμφέροντα ΜΕΥ ΝΣ ὙΜΝΕ ἢ δεσπὸ- 
ποτὲ τῷ ἰατρῷ τὸν κάμνοντα δῆσαι. παραχρῆμα ἐδέ- δὴ. οὐδὲν ἘΠῚ) ΡΒ ἐκ φυνν τα αὐϑϑῦθνον 

5 ϑη. κἂν τεμεῖν ἢ καῦσαι, καυϑησεται καὶ τμηϑησε- ἐκχέειν προσταξει" ταυτα γὰρ καὶ αὐτῷ φανεῖται 
ται ἐφ᾽ ὅσον ἂν ἐκείνῳ δοκῇ ἐὰν δὲ μὴ πείϑηται, συμφέρειν. ἀλλὰ ὑπὲρ ὅτου ἄν τις ἀργύ ριον κατα- 
πᾶντες οὗ ἐν τῇ οἰκίᾳ τῷ ἰατρῷ συναγωνιοῦνται. οὐ βάλῃ, οὗτος ἐξ ἀνάγκης δοῦλός ἐστιν. οὐκοῦν πολλοὶ 
μόνον οἱ ἐλεύϑεροι, ἀλλὰ πολλάκις οἵ τοῦ νοσοῦντος ῃ περὸὶ πολλῶν καὶ ἐλευϑέρων καταβεβλήκασιν ἀργύ- 
οἰκέται αὐτοὶ καταδοῦσι τὸν δεσπότην. καὶ τὸ πῦρ ἌΝ θέον, οὗ μὲν πολεμίοις, οἵ δὲ λῃσταῖς λύτρα διδόντες, 

10 χομίζουσιν, ὅπως καυϑήσεται, καὶ τἄλλα ὑπηρετοῦσι. οἱ δέ τινὲς τὴν αὑτῶν τιμὴν καταβεβλ ἥκασι ΤῸ δὲ- μὴν ' ; ΜΠ ΠΠρημηΝΝ ᾿ “ 
μὴ οὖν οὐ φὴς ἐλευϑερον διναὺ τὸν ἄνὄρα ἜΘΥΕΝ, ψ, ὑκύταν, καὶ οὐ δήπου δοῦλοί εἰσιν ΝΜ αὐτῶν. 

πολλὰ καὶ ἀηδῇ ἑτέρου κελεύοντος ὑπομένει; οὐ γὰρ ᾿ ἄλλα μὴν ὃν ἂν ἐξῇ ἑτέρῳ μαστιγῶσαι καὶ ἤσαι καὶ 
δήπου τὸν Περσῶν βασιλέα “Ιαρεῖον οὐχ ἂν ἔφης ἐλεύ- ἀνελεῖν καὶ ἄλλο ὅ,τι ἂν βούληται ἐργάσασϑαι,, οὗτος 

“-- 

ϑερον εἶναι. ἐπειδὴ καταπεσὼν ἀπὸ τοῦ ἵππου ἐν ἐκείνου δοῦλος ἔστι. τί δέ: οὐκ ἔδεστι τοῖς λῃσταῖς 
ι5 κυνηγεσίοις, τοῦ ἀστραγάλου ἐκχωρήσαντος, ὑπήκουε ταῦτα ποιεῖν τοὺς ληφϑέντας; καὶ οὐδὲν ΟΝ 

τοῖς ἰατροῖς ἕλκουσι καὶ στρεβλοῦσιν αὐτοῦ τὸν πόδα. δοῦλοί εἰσι. τί δέ; τοῖς δικασταῖς οὐκ ἔξεστι τιμᾶν 
ὕπως καταστήσεται τὸ ἄρϑρον, καὶ ταῦτα Αἰγυπτίοις ἢ καὶ δεσμοῦ καὶ ϑανάτου καὶ ἄλλου ὅτου ἂν βουλων- 
ἀνθρώποις" οὐδ᾽ αὖ Ξέρξην, ὁπηνίκα ἀναχωρῶν ἐκ Ν Ἢ πολλοῖς τῶν κρινομένων; καὶ οὐ δήπου δοῦλοί 
τῆς Ελλάδος καὶ χειμαξόμενος ἐν τῇ νηὶ πάντα ἐπεί- ἢ εἰσιν οὗτοι. εἰ δὲ μέαν ἡμέραν, ἐν ἡ κρίνεται ἕκα- 

0 ϑέτο τῷ χυβερνήτῃ καὶ παρὰ τὴν ἐκείνου γνώμην  στος, οὐδὲν τοῦτο᾽ καὶ γὰρ μέαν ἡμέραν ἤδη τις λέ- : 
οὐκ ἐπέτρεπεν αὑτῷ οὐδὲ νεῦσαι οὐδὲ μεταβῆναι. 90 Β γέξαι γενέσϑαι δοῦλος. ἀλλὰ μὴν εἰ ἑνὶ λόγῳ συλλα- 
οὔκουν τὸ μηδενὸς ἀνθρώπων ὑπακούειν οὐδὲ τὸ ᾿ βόντα χρὴ ἀποφήνασϑαι ὡς ὅτῳ μὲν ἔξεστιν ὃ βού- 
πράττειν ὅ,τι ἄν τις ἐθέλῃ ἐλευϑερέαν ἔτι φήσουσιν λεται πράττειν, ἐλεύϑερός ἐστιν. ὅτῳ δὲ μὴ ἔξεστι, 
εἶναι. ἀλλ᾽ ἴσως ἐροῦσιν ὅτι οὗτοι μὲν ἐπὶ τῷ αὑτῶν δοῦλος, οὔτ᾽ ἐπὶ τῶν πλεόντων οὔτ᾽ ἐπὶ τῶν καμνόν- 

5 συμφέροντι ὑπακούουσιν, ὡς οἱ πλέοντες τῷ κυβερ- τῶν οὔτε τῶν στρατευομένων οὔτε τῶν μανϑανόν- ͵ 
νήτῃ καὶ οἷ στρατιῶται τῷ στρατηγῷ. καὶ οἵ κάμνον- ἢ μὲ γράμματα ἢ ΕΝ ἢ παλαίειν ἢ ἄλλην τινὰ 
τερ ὃὲ τῷ ἰατρῷ διὰ τοῦτο πείϑονται. οὐδὲ γὰρ ἂλλ ΤῸ ἜΝ ον γὺ φεῦῦνε σθνονν αὐ ἠγγοον 
ἄττα προστάττουσιν οὗτοι ἢ τὰ συμφέροντα αὐτοῖς. ἢ ὡς αὐτοὶ ἐθέλουσιν, ἀλλ᾽ ὡς ὅ τε κυβερνήτης καὶ ἐα- 
οἱ δέ γε δεσπόται τοῖς δούλοις οὐ ταῦτα ἐπιτάττουσιν "" 'τρὸς καὶ διδάσκαλος προστάττει. οὗ τοίνυν οὐδὲ τοῦς 

.0 ἃ ἐκείνοις συνοίσει: ἀλλ᾽ ὅπερ αὑτοῖς οἴονται λυσιτε- ' ἄλλοις ἔξεστι ν ἃ ἐθέλουσι ποιεῖν, ἀλλ᾽ ἐάν τις παρὰ : 
λεῖν. τί δή; ἄρά γε συμφέρει τῷ δεσπότῃ τὸ τεϑνά- τοὺς νόμους τοὺς κειμένους πράττῃ, ξημιώσεται. 
ναι τὸν οἰκέτην ἢ νοσεῖν ἢ πονηρὸν εἷναι; οὐδεὶς ἂν Ι οὐχοῦν ὅσα μὴ ἀπείρηται ὑπὸ τῶν νόμων μηδὲ προσ- 
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τέτακται. ὃ περὶ τούτων ἔχων αὐτὸς τὴν ἐξουσίαν 

τοῦ πράττειν ὡς βούλεται ἢ μὴ ἐλεύϑερος. ὁ δὲ τοὐ- 

ναντίον ἀδύνατος δοῦλος. τί δέ; οἴει σοι ἐξεῖναι, ὅσα 

μὴ ἀπείρηται μὲν ὑπὸ τῶν νόμων ἐγγράφως, αἰσχρὰ 

, ὃὲ ἄλλως δοκεῖ τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἄτοπα λέγω δὲ 

οἷον τελωνεῖν ἢ πορνοβοσκεῖν ἢ ἄλλα ὅμοια πράττειν; 

Οὐ μὰ Δία, φαίην ἄν. οὐδὲ τὰ τοιαῦτα ἐξεῖναι τοῖς 

ἐλευϑέροις. καὶ γὰρ περὶ τούτων ἐπίκειται ξημία τὸ 

μισεῖσϑαι ἢ δυσχεραίνεσϑαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. Τί 

ιὺ δέ: τοῖς ἀκολάστοις ἂν ϑρώποις, ὅσα ποιοῦσι διὰ τὴν 

ἀκολασίαν. καὶ τοῖς ἂν οἤτοις ,. ὅσα διὰ τὴν ἄνοιαν. ᾿ 

οὐσίας ἀμελοῦντες ἢ σώματος ἢ ἀδέκως καὶ ἀγνωμοό- 
Ἷ ϑ “ἃ ἣὴ " ἤ » , ᾽ 

νῶς προσφερόμενοι (λλήλοις, οὐ πανταὰ ταῦτα ἐπιξη-3ν 

μια τοῖς ποιοῦσίν ἐστιν; ἡ γὰρ εἰς τὸ σῶμα ἢ τὴν 

.. οὐσίαν ἢ τὸ μέγιστον τὴν ψυχὴν τὴν αὑτῶν βλάπτον- 
Ἢ » 

ται. Τοῦτο μὲν ἀληϑὲς λέ) γεις. Οὔκουν οὐδὲ ταῦτα 
ΠΝ ἔγνυ ἡ ν ᾿ ᾿ ᾿ 

ἔξεστι Οὐ γὰρ οὐν. Ενὶ δὴ λόγῳ τὰ μὲν 

φαῦλα καὶ ἄτοπα καὶ ἀσύμφορα οὐχ ἔξεστι πράττειν, 
᾽ ᾿ Ἁ 

ἀγαῦα χρὴ φᾶναι 

πράττειν: 

τὰ δὲ δίκαια καὶ συμφεὲ έροντα καὶ 

0 ὅτι προσήκει τε καὶ ἔξεστιν : Ἐμοὶ γοῦν δουχεῖ. Ούκουν 
 α ἡ “ὴ Ἶ ἢ ω ᾽ , ἣ 

οὐδενὶ τό τε φαῦλα καὶ ἀσύμφορα ποιεῖν ἀξημιον 
" Ἂ Ὕ γ ν Α " , " 6 Ἢ “ 

ἐστιν οὔτε Ελληνι οὔτε βαρβαρὼ οὔυτὲ υπὲρ ὑτοῦ τις 
᾿ ᾿ Ἢ 2 , ᾽ ᾿ Ἴ γγνλ , ; 

τιμὴν δέδωκεν ἀργύριον ; Οὐ γαρουν. Τὰ δὲγε ἕναν - 
, - , ,’ ᾽ " δ μ᾿ ᾿ ᾿ ν᾽... ᾿.... 

τία πᾶσιν ὁομοίως ἐφεῖται, καὶ οἱ μὲν τὰ ἐφειμέξνα 
, 2 μ»-"» 5 ΌΝ ᾿ " ι.... 

25 πράττοντες ἀξήμιοι διατελοῦσιν, οἱ δὲ τὰ κεκωλυμεένο 

ξημιοῦνται. ἄλλοι οὖν δοκοῦσί σοι πράττειν ὰ ἐ ἔξεστιν : 
Ρ 

ἢ οἱ ἐπιστάμενοι ταῦτα, καὶ ἄλλοι τἀναντία ἢ οἱ 

ἀγνοοῦν τερ: Οὐδαμῶς. Οὐκοῦν οἵ φρόνιμοι ὅσα βού- 

λονται πράττειν. ἔξεστιν αὐτοῖς οἱ δὲ ἄφρονες ἃ βού- 

40 λονται οὐκ ἐξὸν ἐπιχειροῦσι πράττειν" ὥστε ἀναγκὴη 

τοὺς μὲν φρονίμους ἐλευϑέρους τε εἷναι καὶ ἐξεῖναι 
"» ω Ρ μ" ᾿ ΝᾺ ᾽ ἤ Ἢ ᾿ 

αὐτοῖς ποιεῖν ὡς ἐθέλουσι, τοὺς δὲ ἀνοήτους δούλους 
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τε εἶναι καὶ ἃ μὴ ἔξεστιν αὐτοῖς, ταῦτα ποιεῖν; Ἴσως. 
Οὐκοῦν καὶ τὴν ἐλευϑερίαν χρὴ λέγειν ἐπιστήμην 
τῶν ἐφειμένων καὶ τῶν χεχωλυμένων, τὴν ὃὲ δου- 
λείαν ἄγνοιαν ὧν τε ἔξεστι καὶ ὧν μή. ἐκ δὲ τούτου 
τοῦ λόγου οὐδὲν ἂν κωλύοι τὸν μέγαν βασιλέα πάνυ -: 

μεγάλην τιάραν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἔχοντα δοῦλον εἶναι 
χαὶ μὴ ἐξεῖναι αὐτῷ πράττειν μηδὲν ὧν ποιεῖ" πάντα 

ἄλλον δέ τινα 
δοῦλον δοχοῦντα καὶ ὀνομαξόμενον οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ 
πολλάκις, ἂν οὕτω τύχῃ, πεπραμένον, εἰ δὲ ἄρα τοῦτο ιο 
συμβαίνοι. πέδας πάνυ παχείας ἔχοντα. μᾶλλον ἐλεύ- 
ϑερον εἶναι τοῦ μεγάλου βασιλέως. ἐμοὶ μὲν σφόδρα 
δοκεῖ ἄτοπον, εἰ πέδας ἔχων τις ἢ ἐστιγμένος ἢ ἐν μυ- 
λῶνι ἁλῶν ἐλεύϑερος ἔσται μᾶλλον τοῦ μεγάλου βα- 
σιλέως. Τί δέ; ἐν Θράκῃ γέγονας ; Ἔγωγε. 

᾿ ᾽ - ’ κ᾿, ἤ , " 

γαρ ἐπιξημίως καὶ ἀσυμφόρως πράξει 

ἑόρακας ιτὉ 
στιγματῶν μεὲ- 

᾽ ἤ ’ ἤῇ)Ἅ8 ᾿ στάς, καὶ τοσούτῳ πλείονα ἐχούσας στίγματα καὶ ποι- 
ἫΝ κιλώτερα ὅσῳ ἂν βελτίους καὶ ἐκ βελτιόνων δοχῶσι: 

Τί οὖν δὴ τοῦτο; Ὅτι βασίλισσαν. ὡς ἔοικεν. οὐδὲν 
᾽ 

πα χωλύει ἐστιγμένην εἶναι, βασιλέα δὲ οἴει κωλύειν; σὺ 30 

ι ) “- Ἁ “" Ν 3 ἤ 

οὔν ἐκεῖ τας γυναῖκας τὰς ἐλευϑέρας 

τοίνυν οὐδὲ περὶ ἐκείνου τοῦ ἔϑνους ἀκήκοας, παρ᾽ 

οἷς ὁ βασιλεὺς ἐν πύργῳ πάνυ ὑψηλῷ φυλάττεται. καὶ 

οὐκ ἔξεστιν αὐτῷ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ πύργου; εἰ δέ 
γε ἠκηκόεις, ἠπίστω ἂν ὅτι καὶ περιειργμένον ἔστιν 
εἶναι βασιλέα. καὶ τυχὸν ἤκουες ἂν ἐκείνων τῶν ἀν- 25 
ϑρώπων ϑαυμαξόντων, εἰ διηγοῦ σὺ περὶ τοῦ Περσῶν 
βασιλέως. καὶ ἀπιστούντων ὅτι ἔστι τις βασιλεὺς πε- 

ριελαύνων ἐφ᾽ ἅρματος καὶ ὅποι βούλεται ἀπιών. 
᾿λλὰ δεδεμένον οὐκ ἀποδείξεις βασιλέα; Οὐ τῶν γε 
ἀνθρώπων τυχόν᾽ ἐπεὶ ὃ γε τῶν ϑεῶν βασιλεὺς πρῶ- 30 
τος καὶ πρεσβύτατος δέδεται, ὥς φασιν. εἰ χρὴ πι- 
στεύειν Ἡσιόδῳ τε καὶ Ὁμήρῳ καὶ ἄλλοις σοφοῖς ἂν - 

Ὀ1Ο. 1. 117 
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δράσιν, οἱ περὶ Κρόνου ταῦτα λέγουσι. καὶ μὰ Δία πάμπολυν. καὶ παρῆσαν ἑκατέρῳ τοῖν ἀνδροῖν οὐκ 

οὐχ ὑπ᾽ ἐχϑροῦ ἀδίκως παϑόντα τοῦτο, ἀλλ᾽ ὑπὸ ὀλίγοι σπουδάξοντες. ἐτύγχανον γὰρ ὑπὲρ ἄλλων 

τοῦ δικαιοτάτου καὶ φιλτάτου, δῆλον ὅτι ὡς βασιλικὰ ᾿ς πρότερον ἀντιλέγοντες, ὡς ἐμοὶ δοκοῦσιν" ἡττώμενος 

καὶ συμφέροντα ἐκείνῳ δρῶντος. οἵ ὃξ τοῦτο μὲν δὲ ἐν τοῖς λόγοις ἅτερος καὶ διαπορῶν εἰς λοιδορίαν 

ἀγνοοῦσι καὶ οὐδέποτ᾽ ἂν οἰηϑεῖεν πτωχὸν ἢ δεσμώτην ἐτράπετο, ὥσπερ εἴωϑε τοῦτο συμβαίνειν πολλάκις, 5 
ἢ ἄδοξον γενέσϑαι βασιλέα, καίτοι τὸν Ὀδυσσέα καὶ ὠνείδισεν ὡς οὐκ ἐλεύϑερον ὄντα τὸν ἕτερον. καὶ 

ἀκούοντες ὅτι πτωχὸς ὧν καὶ τοὺς μνηστῆρας αἰτῶν ὃς πάνυ πράως ἐμειδίασέ τε καὶ εἶπε, Πόϑεν δὲ ἔστιν, 

οὐδὲν ἧττον βασιλεὺς ἣν καὶ τῆς οἰκίας κύριος" ὁ δὲ 461 ὦ ἄριστε, εἰδέναι ὅστις δοῦλος ἢ ὅστις ἐλεύϑερος: 

᾿Αντένους καὶ ὃ Εὐρύμαχος . οὖς Ὅμ θος ὠνόμαξε βα- Ναὶ μὰ Δέα, ἔφη ἐπίσταμαι γοῦν ἐμαυτὸν μὲν ἐλεύ- 

ιο σιλέας. ἄϑλιοι καὶ δυστυχεῖς. ἀλλὰ ταῦτα μέν. ὡς ϑερον ὄντα καὶ τούτους ἅπαντας. σοὶ δὲ οὐδὲν προσ- 
ἔφην, ἀγνοοῦσι" σημεῖα δὲ αὐτοῖς περιτιϑέασι τιάρας ἧκον ἐλευϑερίας. καί τινες τῶν παρόντων ἐγέλασαν. 

καὶ σκῆπτρα καὶ διαδήματα, μὴ λάϑωσι βασιλεῖς ὃν- καὶ ὃς οὐδέν τι μᾶλλον ἠσχύνϑη, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἵ ἀν- 

τες᾽ ὥσπερ οἶμαι τοῖς βοσκήμασι χαρακτῆρας ἐπιβάλ- δρεῖοι ἀλεκτρυόνες πρὸς τὴν πληγὴν ἐπεγείρονται 

λουσιν οἱ δεσπόται, ὅπως ἐπίσημα ἔσται. τοιγαροῦν χαὶ ϑαρροῦσι, κἀκεῖνος ἐπηγέρϑη καὶ ἐθάρρησε πρὸς 
15 ὁ Περσῶν βασιλεὺς ὕπως μὲ ν ἕξει μόνος ὀρϑὴν τὴν τὴν λοιδορίαν, καὶ ἤρετο αὐτὸν ὁπόϑεν τοῦτο ἐπίστα- 

τιάραν ἐφρόντιξε, καὶ εἴ τις ἄλλος τοῦτο ἐποίησεν, ται τὸ περί τε αὑτοῦ καὶ περὶ ἐκείνου. Ὅτι, ἔφη. τὸν 

εὐθὺς ἐκέλευσεν ἀποϑνήσκειν αὐτόν. ὡς οὐκ ἐνὸν μΝ ἐμαυτοῦ πατέρα ἐπίσταμαι ᾿ϑηναῖον ὄντα, εἴπερ 

οὐδὲ συμφέρον ἐν τοσαύταις μυριάσιν ἀνθρώπων δύν ἢ τις ἄλλος, τὸν δὲ σὸν οἰκέτην τοῦ δεῖνος . εἰπὼν τοῦ- 

εἶναι φοροῦντας τιάρας ὀρθάς ὅπως δὲ τὴν γνώμην νομα. καὶ ὅς, Τί οὖν. εἶπε, κατὰ τοῦτο κωλύει μὲ ἐν 
20 ὀρθὴν ἕξει καὶ μηδεὶς ἄλλος φρονήσει αὐτοῦ σοφῶτε- Κυνοσάργει ἀλείφεσϑαι μετὰ τῶν νόϑων. εἴπερ ἐκ: 

ρον οὐδὲν αὐτῷ ἔμελεν. μὴ οὖν, ὥσπερ τῆς βασιλείας μητρὸς ἐλευϑέρας, ἴσως δὲ καὶ ἀστῆς, τυγχάνω γεγο- 

τῆς τότε τοιαῦτα ὑπῆρχε σημεῖα. καὶ νῦν δέῃ τῆς μενος καὶ πατρὸς οὗ σὺ φῇς: ἢ οὐ πολλαὶ ἀσταὶ γυναῖς- 

ἐλευϑερίας τοιαῦτα ὑπάρχειν σύμβολα καὶ βαδίέξειν χὲς δι΄ ἐρημίαν τε καὶ ἀπορίαν, αἱ μὲν ἐκ ξένων ἐκύη- 

πῖλον ἔχοντα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, ἄλλως δὲ οὐ δυνησό-"Ὁ ἢ σαν, αἱ δὲ ἐκ δούλων, τινὲς μὲν ἀγνοοῦσαι τοῦτο, τινὲς 
μεϑα γνῶναι τὸν ἐλεύϑερον ῇ τὸν δοῦλον. δ νδὲ καὶ ἐπιστάμεναι; καὶ οὐδεὶς δοῦλός ἔστιν. ἀλλὰ : 

μόνον οὐκ 4ϑηναῖος, τῶν οὕτω γεννηθέντων. ᾿41λ᾽ 
ἐγώ σου. ἔφη. καὶ τὴν μητέρα ἐπίσταμαι ὁμόδουλον 

ΠΡΠΗΝ ἢ τοῦ πατρύς. Εἶεν. ἔφη τὴν δὲ σαυτοῦ οἶσϑα; Πάνυ 
ΠΕΡῚ ΔΟΥΛΕΙ͂ΑΣ ΚΑῚ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Β..»ΗῈ ιν οὖν. ἀστὴν ἐξ ὑβδρ ἡμὼν αν β ἀμ ηδινή δι όμως. 

20 ᾿4λλὰ μὴν ἔναγχος παρεγενόμην τισὶ διαμφισβη- ἢ νεγμένην. Ἦ καὶ ἔχοις ἂν ὀμόσας εἰπεῖν εἰ ἐξ οὗ φη- 50 

τοῦσι περὶ δουλείας καὶ ἐλευϑερίας, οὐκ ἐπὶ δικαστῶν ἢ σιν ἐκείνη, ἐκ τούτου γέγονας ; ὃ μὲν γὰρ Τηλέμαχος 
οὐδ᾽ ἐν τῇ ἀγορᾷ, οὑτωσὶ δὲ κατ᾽ οἰκίαν ἐπὶ χρόνον ἢ οὐ πάνυ ἠξίου διατείνεσϑαι ὑπὲρ Πηνελόπης τῆς Ἰκα- 

7} 
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ρίου, σφόδρα σώφρονος δοκούσης γυναικός, ὅτι ἀληϑῆ 

λέγει τὸν Ὀδυσσέα ἀποφαίνουσα αὑτοῦ πατέρα" σὺ 

δὲ οὐ μόνον ὑπὲρ σαυτοῦ ἂν καὶ τῆς σῆς μητρός, ἐὰν 

κελεύσῃ σέ τιο. ὀμύσαις. ὡς ἔοικεν, ἀλλὰ καὶ περὶ 

5 δούλης ἡστινοσοῦν. ἐξ ὕτου ποτὲ ἐκύησεν, ὥσπερ ἣν 
λέγεις ἐμὴν εἶναι μητέρα. ἀδύνατον γάρ σοι δοκεῖ 
εἶναι ἐξ ἄλλου ἀνδρὸς κυῆσαι ἐλευϑέρου ἢ καὶ τοῦ 
αὑτῆς δεσπύτου. οὐ πολλοὶ “39ηναίων συγγίγνονται 

ϑεραπαίναις αὑτῶν, οἵ μέν τινες κρύφα, οἵ δὲ καὶ φα- 
ιὸ νερῶς; οὐ γὰρ δήπου βελτίους εἰσὶ πάντες τοῦ Ἡρα- 

κλέους, ὃς οὐδὲ τῇ Ἰαρδάνου δούλῃ συγγενέσϑαι ἀπη- 
ξίωσεν, ἐξ ἧς ἐγένοντο οἵ Σάρδεων βασιλεῖς. ἔτι δὲ 
οὐ δοκεῖ σοι, ὡς ἔοικε, Κλυταιμνήστρα, Τυνδάρεω 

," ν ᾿ "" 7ὔἅ ΠῚ Ἁ , 3 

μὲν ϑυγατηρ. γυνὴ δὲ “γαμέμνονος. μὴ μόνον “4γα- 

15 μέμνονι συνεῖναι τῷ αὑτῆς ἀνδρί, ἀλλὰ καὶ ἀποδημή- 
σαντος ἐκείνου Αἰγέσϑῳω συγγενέσθαι, καὶ ᾿ΔΖερόπη ἡ 

᾿Ατρέως γυνὴ τὴν Θυέστου προσδέξασϑαι ὁμιλίαν, καὶ 

ἄλλαι πολλαὶ καὶ πάλαι καὶ νῦν ἐνδόξων καὶ πλου- 
σίων ἀνδρῶν. γυναῖκες ἑτέροις συγγί γνεσϑαι καὶ 

20 παῖδας ἐνίοτε ἐξ ἐκείνων ποιεῖσϑαι" 

ϑεράπαιναν οὕτω πάνυ ἀκριβῶς φυλάττειν τὰ πρὸς 
τὸν ἄνδρα τὸν αὑτῆς, ὥστε μὴ ἂν ἑτέρῳ συγγενέσϑαι; 

ἔτι δὲ καὶ περὶ σαυτοῦ καὶ περὶ ἐμοῦ διαβεβαιοῖς ὡς 

ἑκάτερος ἡμῶν ἐστι τῆς δοκούσης καὶ λεγομένης μη- 

4 1ϑηναίων ἔχοις ἂν εἰπεῖν καὶ 

τῶν πάνυ γνωρίμων. οἵ ἐφάνησαν ὕστερον οὐ μόνον 

πατρός, ἀλλὰ καὶ μητρός ̓ οὐχ ης ἐλέγοντο, ὑποβολι- 

μαῖοί ποϑὲν τραφέντες. καὶ ταῦτα σὺ ἕκάστοτε ὁρᾶς 
’ , Ὁ Ἁ - ᾿ ἤ 

δεικνύμενα καὶ λεγόμενα ὑπὸ τῶν κωμωδοδιδασκάλων 

᾿ ’ὔ ͵ Ἁ 

2: τρὸς ; καίτοι πυλλοῦυς 

, ᾿ " ».» Γι ᾿ ᾿ ,’ 
30 χαὶ ἐν ταῖς τραγωδίαις. καὶ ὁμῶς οὐδὲν ἧττον ἐσγχγυρί- 1:1) θαγῳδίαις. μῶς Ι 

ν - "- γ᾽ ΕἸ Ἁ “Ὁ 

ἕει καὶ περὶ σαυτοῦ καὶ περὶ ἐμοῦ. ὡς εὖ εἰδὼς ὅπως 
, , , 1 " Ὃ 

γεγόναμεν καὶ ἐκ τένων. οὐκ οἶσϑα, ἔφη, ὅτι κακηγο- 

ἣν δὲ σὺ λέγεις «τι 
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ρίας δίδωσιν ὃ νόμος γράψασϑαι τοῦτον. ὃς ἂν βλασ- 
φημῇ τινα οὐκ ἔχων ἀποδεῖξαι περὶ ὧν λέγει σαφὲς 
οὐδέν; καὶ ὃς, Ἐπίσταμαι γάρ, ἔφη. ὅτι αἱ μὲν ἐλεύ- 
ϑεραι γυναῖκες ὑποβάλλονται πολλάκις δι᾽ ἀπαιδίαν, 
ὅταν μὴ δύνωνται αὐταὶ κυῆσαι, βουλομένη κατασχεῖν 
ἑκάστη τὸν ἄνδρα τὸν ἑαυτῆς καὶ τὸν οἶκον, καὶ ἅμα 
οὐκ ἀποροῦσαι ὁπόϑεν τοὺς παῖδας ϑρέψωσι ᾿ τὰς δὲ 
δούλας τοὐναντίον, τὰς μὲν πρὸ τοῦ τόκου διαφϑει- 
ρούσας, τὰς δὲ ὕστερον, ἐὰν δύνωνται λαϑεῖν, τὸ γε- 
νύμενον. ἐνίοτε καὶ τῶν ἀνδρῶν συνειδότων, ὕπως 
μὴ πράγματα ἔχωσι παιδοτροφεῖν ἀναγκαξόμεναι πρὸς 
τῇ δουλείᾳ. Ναὶ μὰ Ζέα. ἔφη. Πλήν γε τῆς Οἰνέως 
τοῦ Πανδίονος. εἶπε, νόϑου παιδός" ὁ γὰρ ἐκείνου 

, 4 “ , - 3 - ᾿ γ Ἁ ᾿ -" πῃ νομεὺς ὁ ἐν ταῖς ᾿λευϑεραῖς καὶ ἡ γυνὴ ἡ τοῦ νο- 
3 ’ ’ ’ μέως οὐ μόνον οὐκ ἐξετέϑεσαν αὐτοὶ γεννήσαντες, 

ἀλλὰ καὶ ἀλλότρια εὑρόντες ἐν τῇ ὁδῷ παιδία, οὐκ εἰ- 
δύτες ὅτου ποτὲ ἤσαν, ἀνελόμενοι ἔτρεφον ὡς αὑτῶν, 
καὶ οὐδὲ ὕστερον ἑχόντες οὐδέποτε ὡμολόγησαν ὅτι 
ἀλλότριοι ἤσαν. σὺ δ᾽ ἴσως καὶ τὸν Ζῆϑον καὶ τὸν 
᾿Δμφίονα ἐλοιδόρεις ἄν, πρὶν φανεροὺς γενέσϑαι. καὶ 

, ῃ Ὶ , -" - Χ ο᾽ Ὶ διωμνυσο ὡς περὶ δούλων τῶν τοῦ ΖΙιὸς υἱέων. καὶ 
(ι ’ ἤἍ »" " 
ὃς γελάσας πάνυ εἰρωνικῶς. Τοὺς τραγῳδούς. ἔφη. 
καλεῖς μάρτυρας. Οἷς γε πιστεύουσιν. εἶπεν. οἱ Ἕλ- 

κι ᾿ " 3 , 
ληνες" οὔς γαρ ἐκεῖνοι ἀποδεικνύουσιν ἥρωας, τού- 
τοις φαίνονται ἐναγίζοντες ὡς ἤφωσι, καὶ τὰ ἡρῷα 
ἐκείνοις φκοδομημένα ἰδεῖν ἔστιν. ὅμως δὲ ἐννόησον, 
εἰ βούλει, καὶ τὴν Φρυγίαν τὴν Πριάμου δούλην. ἣ 

-» ς " 

τὸν ᾿Δλέξανδρον ἐν τῇ Ἴδῃ ἐξέϑρεψεν ὡς αὑτῆς υἱέα, 
» Ἁ “ Χ Ἁ 

λαβοῦσα παρὰ τοῦ ἀνδρὸς βουκόλου ὄντος. καὶ τὴν 
’ 3 - “ ᾿ 

παιδοτροφίαν οὐ χαλεπῶς ἔφερε. Τήλεφον δὲ τὸν: 
Ν κἴ Ἷ 3 ΑἹ ι. 3 , καὶ Ἁ 

4υγης καὶ Ηρακλέξους οὐχ ὑπὸ γυναικὸς, ἀλλ ὑπὸ 
ψὰω ἢ -» ’ Ἥ " Ἵ “- ἕλαφου τραφῆναι λέγουσιν. ἡ δοκεῖ σοι ἔλαφος μᾶλ- 
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Ὁ “, " ’ Ἅ ᾽ 

λον ἐλεῆσαι ἂν βρέφος καὶ ἐπιϑυμῆσαι τρέφειν ἡ ἂν- 
Ἢ ᾿ Ἂ Γ ΕἸ ων" ἃ “ 

ϑρωπος. ἐὰν τύχῃ δούλη οὐσα; φέρε δὴ πρὸς ϑεῶν, 

εἰ δὲ δὴ προσομολογήσαιμί σοι τούτους εἶναί μου γο-"5}} 

νέας, οὗς σὺ φής. πόϑεν οἶσϑα περὶ τῆς ἐκείνων δου- 

λείας; ἢ καὶ τοὺς γονέας αὐτῶν ἠπίστω σαφῶς καὶ 

ἕτοιμος εἶ καὶ περὶ ἐκείνων κατόμνυσϑαι ἑκατέρου 

ὅτι ἐξ ἀμφοῖν δούλοιν γεγόνασιν ἀμφότεροι, καὶ τοὺς 

ἔτι πρότερον καὶ ἐξ ἀρχῆς ἅπαντας; δῆλον γὰρ ὡς 

ἐάνπερ ἐλεύϑερος ἢ τις τῶν ἐκ τοῦ γένους, οὐκέτι οἷόν 

τετοὺς ἀπ᾽ ἐκείνου δούλους ὀρϑῶς νομέξεσϑαι. τοῦτο 

ὃὲ οὐ δυνατόν ἐστιν. ὦ βέλτιστε, ὥς φασιν. ἐκ τοῦ 
" - Ἶ " 4 ' , ᾽ ᾿' ;] 

παντὸς αἰῶνος εἶναί τι γένος ἀνθρώπων. ἕν ὦ οὐχ 
» ᾿ ͵ Ζ' .ι , 3 , Ἢ 

ἄπειροι μὲν ἐλεύϑεροι γεγόνασιν. οὐκ ἐλάττους δὲ 
’ ᾿ ἊΝ ͵ ᾽ " Ἁ " “᾽ὔ, ἃ 

τούτων οἱ δεδουλευκοτες᾽ καὶ νὴ Ζα τύραννοι καὶ 
“ - - , ᾿ ν » 

βασιλεῖς καὶ δεσμῶται καὶ στιγματίαι καὶ καπηλοι καὶ 
, Ν ἰκὴ " Ν ἤ 6 Ἷ 

σκυτοτόμοι, καὶ τἄλλα ὅσα ἐν ἀνθρώποις ἐστίν, ἀπά- 

σας μὲν ἐργασίας. ἅπαντας δὲ βίους, ἁπάσας δὲ τύχας 

χαὶ συμφορὰς μετηλλαχότες. ἢ οὐκ οἶσϑα ὅτι τούτου 

ἕνεκεν τὰ τῶν ἡρώων λεγομένων γένη εὐϑὺς εἰς ϑεοὺς 

οἵ ποιηταὶ ἀναφέρουσιν, ὥστε μηκέτι ἐξετάξεσϑαι τὰ 

πρότερον; καὶ τούς γε πλείονας αὐτῶν φασιν ἐκ Ζιὸς 

γεγονέναι, ἵνα μὴ αὐτοῖς οἵ τε βασιλεῖς καὶ οἱ οἰκισταὶ 

τῶν πόλεων καὶ ἐπώνυμοι εἰς τοιαῦτα ἐμπίπτωσιν, ἃ 

δοκεῖ παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ὀνείδη εἶναι. ὥστε, εἴπερ 

οὕτως ἔχει τὰ τῶν ἀνθρώπων, ὡς ἡμεῖς τε καὶ ἄλλοι 

σοφώτεροι ἡμῶν φασιν, οὐδὲν ἂν μᾶλλόν σοι προῦ- 

ήκοι ἐλευϑερίας κατὰ γένος ἢ ὁτῳοῦν τῶν σφόδρα δὸο- 

ρα καὶ σὺ φϑάσεις ἀναγα- 
ἅ ᾿ 

χούντων οἰκετῶν εἶ μὴ ὁ 
᾿ , Ὕ ,“»ν" Ἢ» ᾿ 

γὼν εἰς Δία ἡ Ποσειδῶνα ἢ Απολλωῶνα τοὺς σαυ- 
- , . ϑὼ »ν ᾽ " υ ’ ,. Ἁ ᾽ 

τοῦ προγόνους οὐδέ γε ἐμοὶ δουλείας. ΤῸ μὲν τοί- 
"“ "» Ἁ Ἁ -" ᾽ - 

νυν. ἔφη. τοῦ γένους καὶ τὸ τῶν προγόνων ἐῶμεν, 
᾽ έν» Ὺ ᾿ - ᾿ δ τ - 

ἐπειδὴ ουτῶω σοι δοκεῖ ἀσταϑμητον εἰναι" ἴσως γὰρ 
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, "μ μέ 3 ’ Ν »ν 7 ’ 
τοι ἀναφανήσει ὥσπερ ἥμφίέων καὶ Ζῆϑος καὶ 4λὲε- 

θὰ 8 νὃ ΟΠ ͵ )ς ἡλλὰ : ὑτὸ Ἵ ὁ κἃ ξαψΟ 006 οιαμου γεγονωῶς. αλλὰαὰ δὲ γε αυτον πὸν- 
ἢ ἤ ,) ’ ἷ᾿’' " τες ἐπιστάμεϑα δουλεύοντα. Τί δέ; εἶπε. δοκοῦσί 

σοι πάντες οὗ δουλεύοντες δοῦλοι, ἀλλὰ οὐ πολλοὶ 
᾽ -Ὁ ᾽ ἤ ἢ ᾽ ’ τ 

αὐτῶν ἐλεύϑεροι ὄντες καὶ ἀδίκως; ὧν τινες ἤδη 
᾿ ᾽ ͵ πο χαὶ εἰς δικαστήριον εἰσελθόντες ἀπέδειξαν ἐλευϑέ- 

ρους ὄντας ἑαυτούς, οἱ δέ τινὲς καὶ ἀνέχονται μέχρι 

παντός, οὐκ ἔχοντες ἀποδεῖξαι φανερῶς περὶ τῆς 

ἐλευϑερίας ἢ οἷς ἂν μὴ χαλεποὶ ὦσιν οἱ λεγόμενοι 
αὐτῶν δεσπόται. ἐπεὶ φέρε, Εὔμαιος, ὁ Κτησίου τοῦ 
Ὀρμένου ἀνδρὸς πάνυ ἐλευϑέρου καὶ πλουσίου παῖς. 
οὐκ ἐδούλευεν ἐν Ιθάκῃ παρ᾽ Ὀδυσσεῖ καὶ Δαέρτῃ; 
καὶ ἐνὸν αὐτῷ ἀποπλεῦσαι πολλάκις οἴκαδε, εἰ ἐβού- 
λετο, οὐδέποτε ἠξίωσε. τί δέ; ᾿4ϑηναῖοι πολλοὶ τῶν 
ἐν Σικελίᾳ ληφϑέντων οὐκ ἐδούλευον ἐν Σικελίᾳ καὶ 

ἐν Πελοποννήσῳ ἐλεύϑεροι ῦντες, καὶ ἐν ἄλλαις πολ- 
λαῖς μάχαις οἱ ἀεὶ αἰχμάλωτοι γιγνόμενοι οἱ μὲν χρό- 
νον τινα, ἕως αν ευρῶσι τους λυσομένους, οἱ δὲ μέχρι 

παντὸς ; ὁπότε καὶ ὃ Καλλίου υἱὸς ἔδοξε δουλεῦσαι 

πολὺν χρόνον ἐπὶ Θράκης μετὰ τὴν μάχην, ἣν 4ϑη-: 

ναῖοι περὶ ᾿ἄκανϑον ἡττήϑησαν" ὥστε καὶ ὕστερον 

διαφυγὼν καὶ ἀφικόμενος ἠμφισβήτει τοῦ κλήρου 
τοῦ Καλλίου καὶ πολλὰ πράγματα παρεῖχε τοῖς συγ- 

γενέσιν, ἐκεῖνος μὲν οἶμαι ψευδόμενος" ἣν γὰρ οὐχ 
υἱός, ἀλλ᾽ ἱπποκόμος Καλλίου, τὴν δὲ ὄψιν ὅμοιος 
τῷ τοῦ Καλλίου μειρακίῳ, ὃ ἔτυχεν ἐν τῇ μάχῃ τελευ- 

τῆσαν᾽" ἔτι δὲ ἡλλήνιξεν ἀκριβῶς καὶ γράμματα ἠπί- 
στατο. ἀλλὰ ἕτεροί γε μυρίοι τοῦτο πεπόνϑασιν᾽ ἐπεὶ 

Ἁ » “»ἭΆ ἤ 

οἱ καὶ τῶν νῦν ἐνθάδε δουλευόντων οὐκ ἀπογιγνώσκω 
Ἁ : 

πολλοὺς εἶναι ἐλευϑέρους. οὐ γὰρ ἐὰν μὲν ᾿4ϑηναίων 
ν»" ς ἡ κω λ ’ 3 ’ 9 - Ὗ ἃ ᾿Ἵ 

τις ἀλοὺς κατὰ πολέμον εἰς Πέρσας ἀπαχϑῇ ἡ καὶ νὴ 
, ν - ἤ Ἥ ᾿ 3 3 -»“Σ»5- 

“κα ἐὰν εἰς Θράκην ἡ Σικελίαν ἀχϑεὶς ἀπεμποληϑῇ» 
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φήσομεν ἐλεύϑερον ὄντα δουλεύειν" ἐὰν δὲ Θρᾳκῶν 
τις ἢ Περσῶν μὴ μόνον ἐξ ἐλευϑέρων γεγονὼς ἐκεῖ 
δεῦρο ἀχϑῇ, ἀλλὰ καὶ δυνάστου τινὸς ἢ βασιλέως υἱός, 

οὐχ ὁμολογήσομεν ἐλεύϑερον εἶναι. οὐχ οἶσϑα τὸν 
᾿4ϑήνησιν. ἔφη, νόμον, παρὰ πολλοῖς δὲ καὶ ἄλλοις, 
ὅτι τὸν φύσει δοῦλον γενόμενον οὐκ ἐᾷ μετέχειν τῆς 
πολιτείας; τὸν δὲ Καλλίου υἱόν. εἴπερ ὄντως ἐσωϑη 

τότε ἁλούς, ἀφικόμενον ἐκ Θράκης, συχνὰ ἔτη γεγο- 
νότα ἐχεῖ καὶ πολλάκις μεμαστιγωμένον οὐδεὶς ἂν 

“ ," " , . ξ , Ἵ 6 ᾽ 

ἠξίου τῆς πολιτείας ἀπελαύνειν ὁποτὲ καὶ ὁ νο- 
᾿ ᾿ ἅ 3. οι.» " “" ' 

μος οὔ φησι δούλους γεγονέναι τοὺς ἀδίκως δου-"Ν 
᾿ Ὕ » ; ᾿Ὶ " ων" 

λεύσαντας. τί δὲ καὶ ποιοῦντά μὲ ἐπίστασαι πρὸς 
» ᾿ ὍΨ Ἁ ᾽ "" " , 

ϑεῶν ἢ τί πάσχοντα, ὅτι με φὴς ἐπίστασϑαι δουλευ- 
ἤ " 1 ᾿ » ν , .  Υ 

οντα; Τρεφομεέενον ἔγωγε ὑπὸ τοῦ δεσπότου καὶ ἀκο- 
ἊΝ " ἣν ἰ » ᾽ “»" “ 5 λουϑοῦντα ἐκείνῳ καὶ ποιοῦντα ὅ,τι ποτ᾽ ἐκεῖνος 

προστάττοι" εἰ δὲ μή, παιόμενον. Οὕτω μέν, ἔφη, 
καὶ τοὺς υἱοὺς ἀποφαίνεις δούλους τῶν πατέρων. 

καὶ γὰρ ἀκολουϑοῦσι πολλοῖς τῶν πενήτων καὶ εἰς 
γυμνάσιον βαδίζουσι καὶ ἐπὶ δεῖπνον, καὶ τρέφονται 
πάντες ὑπὸ τῶν πατέρων καὶ παίονται πολλάκις ὑπ 
αὐτῶν, καὶ πείϑονται ὅ,τι ἂν ἐκεῖνοι προστάττωσιν 
αὐτοῖς. καίτοι ἕνεκα τοῦ πείϑεσϑαι καὶ πληγὰς λαμ- 
βάνειν καὶ τῶν γραμματιστῶν οἰκέτας φήσεις τοὺς 
παρ᾽ αὐτοῖς μανθάνοντας καὶ τοὺς παιδοτρίβας δε- 

5 σπότας εἶναι τῶν μαϑητῶν ἢ τοὺς ἄλλο τι διδάσκον - 
τας καὶ γὰρ προστάττουσιν αὐτοῖς καὶ τύπτουσι μὴ 
πειϑομένους. Νὴ “1, ἔφη" ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι τοῖς παιδο- 
τρίβαις οὐδὲ τοῖς ἄλλοις διδασκάλοις δῆσαι τοὺς μα- 
ϑητὰς οὐδὲ ἀποδόσϑαι οὐδέ γε εἰς μυλῶνα ἐμβαλεῖν 

80 τοῖς δέ γε δεσπόταις ἅπαντα ταῦτα ἐφειμένα ἐστίν. 
Ἴσως γὰρ οὐκ οἶσϑα ὅτι παρὰ πολλοῖς καὶ σφόδρα εὐὖ- 
νομουμένοις ταῦτα ἃ λέγεις ἔξεστι τοῖς πατράσι περὶ 
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τοὺς υἱέας, καὶ δὴ καί, ἐὰν βούλωνται. καὶ ἀποδίδοσϑαι, 
χαὶ ὃ ἔτι τούτων χαλεπώτερον᾽ ἐφεῖται γὰρ αὐτοῖς 
ἀποκτεῖναι μήτε κρίναντας (ἥτε ὅλως αἰτιασαμένους᾽" 
ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν ἧττον οὐ δοῦλοί εἰσι τῶν πατέρων, 
ἀλλὰ υἱεῖς. εἰ δὲ δὴ ὅτι μάλιστα ἐδούλευον καὶ δοῦ- 
λὸος ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρχον δικαίως, τί ΠΣ ἔφη, κῶώλύει νῦν 
ἐλεύϑερον εἶναι μηδενὸς ἔλαττον. σὲ δὲ αὖ τοὐναν- 
τίον, εἰ καὶ σφόδρα ἐξ ἐλευϑέρων ἦσθα, δοῦλον εἶναι 
παντὸς μᾶλλον; ᾿Εγὼ μέν, εἶπεν, οὐχ ὁρῶ ὅπως ἐλεύ- 
ϑεέρος ὧν δοῦλος ἔσομαι" σὲ δὲ οὐκ ἀδύνατον ἐλεύϑε- 
ρον γεγονέναι. ἀφέντος τοῦ δεσπότου. Τί δέ, ὦ λῷ- 
στε, ἔφη, οὐδεὶς ἂν γένοιτο ἐλεύϑερος μὴ ὑπὸ τοῦ δε- 

Πυκσπότου ἀφεϑείς: Πῶὼς )άρ; εἶπεν. Ὅπως ᾿4ϑηναίων 
ψηφισαμένων μετὰ τὴν ἐν Χαιρωνείᾳ μάχην τοὺς 
συμπολεμήσοντας οἰκέτας ἐλευϑέρους εἶναι. εἰ πρού- 

ΓΝ βη ὁ πόλ ἐμος . ἀλλὰ μὴ διελύσατο ϑᾶττον ὃ Φίλιππος 
πρὸς αὐτούς . πολλοὶ ἂν τῶν ᾿4ϑήνησιν οἰκετῶν ἢ μι- 
κροῦ πάντες ἐλεύϑεροι ἦσαν, οὐχ ὑπὸ τοῦ δεσπότου 
ἕκαστος ἀφεϑείς. Ἔστω τοῦτό 78» εἰ δημοσίᾳ σε ἡ πό- 
λις ἐλευϑερώσει. Τί δέ; ἐμαυτὸν οὐκ ἄν σοι δοχῶ. 
ἐλευϑερῶσαι: Εἴ 7ὲ ἀργύριόν ποϑεν καταβάλοις τῷ 
δεσπότῃ, οὐ τοῦτόν φῆμι τὸν τρόπον, ἀλλὰ ὄνπερ 
Κῦρος οὐ μόνον ἑαυτόν, ἀλλὰ καὶ Πέρσας ὃ ἅπαντας 
ἠλευϑέρωσε. τοσοῦτον ὄχλον, οὔτε ἀργύριον οὐδενὶ 
καταβαλὼν οὔτε ὑπὸ τοῦ δεσπότου ἀφεϑείς. ἢ οὐκ 
οἶσϑα ὅτι λυχνοποιὸς ἡ ἦν Κῦρος “Ἡστυάγους, καὶ ὃ ὁπότε 
μὲν ἐδυνήϑη καὶ ἔδοξεν αὐτῷ, ἐλεύϑερος ἃ ἅμα καὶ βα- 
σιλεὺς ἐγένετο τῆς ᾿Ασίας ἁπάσης; Εἶεν" ἐμὲ δὲ πῶς 
φὴς δοῦλον ἂν γενέσϑαι; Ὅτι μυρίοι δήπου ἀποδί- 
δονται ἑαυτοὺς ἐλεύϑεροι ὄ ὄντες, ὥστε δουλεύειν κατὰ: 
συγγραφὴν ἐνίοτε ἐπ᾽ οὐδενὶ τῶν μετρίων. ἀλλ᾽ ἐπὶ 
πᾶσι τοῖς χαλεπωτάτοις. τέως μὲν οὖν προσεῖχον τοῖς 
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, 

λόγοις οἵ παρόντες. ὡς οὐ μετὰ σπουδῆς λεγομένοις 
μᾶλλον ἢ μετὰ παιδιᾶς" ὕστερον δὲ ἐφιλονείκουν, 

καὶ ἐδόκει ἄτοπον εἶναι, εἰ μηδὲν ἔσται εἰπεῖν τεκμή- 
ριον, ᾧ τις ἀναμφιλόγως διακρένῃ τὸν δοῦλον ἀπὸ 

τοῦ ἐλευϑέρου. ἀλλ᾽ εὐμαρὲς ἔσοιτο περὶ παντὸς ἀμ- 
φισβητεῖν καὶ ἀντιλέγειν. ἀφέντες οὖν ὑπὲρ ἐκείνου 

σκοπεῖν καὶ τῆς ἐκείνου δουλείας ἐσκόπουν ὅστις εἴη 

δοῦλος. καὶ ἐδόκει αὐτοῖς. ὃν ἄν τις ἢ κεκτημένος κυ - 45} 

ρέως, ὥσπερ ἄλλο τι τῶν αὑτοῦ χρημάτων ῇ βοσκημά- 
τῶν, ὥστε ἐξεῖναι αὐτῷ χρῆσϑαι ὅ,τι βούλεται, οὗτος 
ὀρϑῶς λέγεσϑαί τε καὶ εἶναι δοῦλος τοῦ κεκτημένου. 

πάλιν οὖν ἠμφισβήτει ὁ περὶ τῆς δουλείας ἀντιλέγων 
ὅ.τι ποτὲ εἴη τὸ κύριον τῆς κτήσεως. καὶ γὰρ οἰκίαν 
καὶ χωρίον καὶ ἵππον καὶ βοῦν πολλοὺς ἤδη φανῆναι 
τῶν κεχτημένων πολὺν χρόνον οὐ δικαίως ἔχοντας. 

ἐνίους δὲ καὶ παρὰ τῶν πατέρων παρειληφότας" οὕτω 
᾿,,  Ν Γ  .»" -» Ἁ 

δὴ καὶ ἄἀνϑρῶπον εἷναι ἀδίκως κεκτῆσθαι. καὶ γὰρ 
Ἁ “ ’ ἅ" ῪῬ » ’ 

δὴ τῶν κτωμένων τοὺς οἰκέτας, ὥσπερ καὶ ταλλα συμ- 
Ἀ 4 Ὁ" ἤ νι Ἤ ω ] 

παντα, οἱ μὲν παρ αλλῶν λαμβανοῦυσιν ἡ χαρισαμένου 22). 
ὦ , Ν ᾿ ΗΠ ΡΡΗ ΜΙ 

20 τινὸς ἡ κληρονομήσαντες ἡ πριάμενοι, τινὲς δὲ ἐξ ἀρ- 
χῆς τοὺς παρὰ σφίσι γεννηθέντας, οὖς οἰκογενεῖς 

καλοῦσι. τρίτος δὲ κτήσεως τρόπος, ὅταν ἐν πολέμῳ 
λαβὼν αἰχμάλωτον ἢ καὶ λῃσάμενος.. κατὰ τοῦτον τὸν 
τρόπον ἔχῃ καταδουλωσάμενος. ὅσπερ οἶμαι πρεσβύ- 

τατος ἁπάντων ἐστί. τοὺς γὰρ πρώτους γενομένους 

δούλους οὐκ εἰκὸς ἐκ δούλων φῦναι τὴν ἀρχήν. ἀλλὰ 
ὑπὸ λῃστείας ἢ πολέμῳ κρατηϑέντας οὕτως ἄναγκα- 
σθϑῆναι δουλεύειν τοῖς λαβοῦσιν. οὐκοῦν οὗτος ὁ πα- 

λαίτατος τρόπος, ἐξ οὐ πάντες οἱ λοιποὶ ἤρτηνται; 
σφόδρα ἀσϑενὴς καὶ οὐδὲν ἔχων ἰσχυρόν" ὅταν γάρ 

-» ΠῚ »» " ὡ 3 ο΄ »ν 

ποτὲ δυνηϑῶσιν ἐχεῖνοι πάλιν ἀποφυγεῖν, οὐδὲν κω - 105} 
, ; Ὶ 7 , 6  ω» , 

λύει ἐλευϑέρους εἶναι αὐτοὺς. ὡς ἀδίκως δουλευον- 
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: Ω 9. ΟΝ ἤ ἢ » 3 Ψ» 

τας᾽ ὥστε οὐδὲ πρότερον ποτὲ δοῦλοι ἡσαν. ἐνίοτε 
4 “ ᾽ 9 [ » 

δὲ οὐ μόνον αὐτοὶ ἀπέφυγον τὴν δουλείαν, ἀλλὰ καὶ 
Ἁ “ Ψ » ᾿ 

τοὺς δεσπότας κατεδουλώσαντο. κἀνταῦϑα ἤδη. φα- 
’ μ᾿ ’ ἰχὴ 

σίν, ὀστράκου μεταπεσόντος ἅπαν γίγνεται τοὐναν- 

τίον τῶν πρότερον. εἶπεν οὖν τις τῶν παρόντων ὅτι 
, “"" ᾿ 3 “ 3 Ἢ » 

ἐχεῖνοι μὲν αὐτοὶ ἴσως οὐκ ἂν λέγοιντο δοῦλοι, τοῖς 
,᾿ φ ᾿ .- δὲ ἐξ ἐκείνων γενομένοις καὶ τοὶς δευτέροις καὶ τοῖς 

τρίτοις 6 κυρίως ἂν ἤδη ἱπροσήκοι τοῦ ὀνόματος. Καὶ 

πῶς; εἰ μὲν γὰρ τὸ ἁλῶναι ποιεῖ δουλεύειν, αὐτοῖς 
"" δ ἤ -» Ι, , 

τοῖς ἑαλωκόσι μᾶλλον τούτου προσήκοι ἂν ἢ τοῖς ἐξ. 
3 , » διὰ  ᾿ “ ’ -»" δ . 

ἐκείνων. εἰ δὲ τὸ ἐκ δούλῶν γεγονέναι, δῆλον οτι ἑ 
ν ’ ΜΝ » “ ᾿ 

ἐλευϑέρων ὄντες τῶν ἑαλωκότων οἵ μετ᾽ αὐτοὺς οὐκ 
ι ΣΝ , αν εἶεν οἰκέται. καὶ γὰρ δὴ ὁρῶμεν ἐκείνους Μεσση- 

᾿ .» ῖψῦ , -»" 3 ἤ ἃ . ὔὕ »} Ἁ 

νίους. δι΄ ὁσῶν ἐτῶν οὐ μόνον τὴν ἐλευϑερίαν. ἀλλὰ 
᾿ ᾿ , ’ Ὶ νυ 

καὶ τὴν χώραν ἐκομέσαντο τὴν αὑτῶν. ἐπεὶ γὰρ ἡττή- 
ἤ ἢ “ Ν 

ϑησαν ἐν “εύκτροις ὑπὸ Θηβαίων ΔΜακεδαιμόνιοι, 
"Ὸ 

στρατεύσαντες εἰς Πελοπόννησον Θηβαῖοι μετὰ τῶν 

συμμάχων ἠνάγκασαν τήν τὲ χώραν τὴν Μεόδηνίαν 

ἀποδοῦναι «Ἰακεδαιμονίους καὶ ὅσοι ἤσαν ἀπ᾽ ἐκεί- 
νῶν γεγονότες. δουλεύοντας πρότερον παρὰ “ακεδαι- 

᾿ ᾿, Ἢ 

μονίοις. τοὺς Εἵλωτας λεγομένους. κατῴκισαν πάλιν 
ἤ "» ᾽ " ᾽ 

εἰς Μεσσήνην. καὶ ταῦτα οὐδείς φησιν ἀδίκως πε- 
ποιηκέναι τοὺς Θηβαίους, ἀλλὰ παγκάλως καὶ δικαίως. 

Ν ὥστε εἴπερ οὗτος ὁ τρύπος οὐ δίκαιός ἐστι τῆς κτή- 
σεῶς 9 ἐξ οὐ πάντες οἷ λοιποὶ τὴν ἀρχὴν ἔχουσι, κιν-- 
δυνεύει μηδὲ ἄλλος μηδεὶς εἶναι μηδὲ τῷ ὄντι κατ᾽ 
3 ἡ " ΓῚ ᾿ ι ᾿ ΠῚ 3 ᾿ Ν μ 
ἀληϑειαν δοῦλος λέγεσθαι. ἀλλὰ μὴ οὐχ ουτῶς ῃ 1λε- 

ἤ " “»“Ὕ . "»" Ε , 

γόμενος ἐξ ἀρχῆς ὁ δοῦλος. ὑπὲρ ὅτου ἀργύριόν τις 
Ἅ ἂ ὅθ η τοῦ σώματος κατέβαλεν ἢ ὃς ἂν ἐκ δούλων λεγομένων 

ἢ γεγονώς , ὥσπερ οἵ πολλοὶ νομίζουσι. πολὺ δὲ μᾶλ- Ὁ 

λον ὅσπερ ἀνελεύϑερος καὶ δουλοπρεπής. τῶν μὲν 
ι ͵ ᾿ ., ς , ἰ 

γὰρ λεγομένων δούλων πολλοὺς ομολογήσομεν δήπου 
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εἶναι ἐλευϑερίους, τῶν δέ γε ἐλευϑέρων πολλοὺς πά- 
νυ δουλοπρεπεῖς. ἔστι δὲ ὡς περὶ τοὺς γενναίους καὶ 
τοὺς εὐγενεῖς. τούτους γὰρ οὗ ἐξ ἀρχῆς ὠνόμασαν 
τοὺς εὖ γεγονότας πρὸς ἀρετήν, οὐδὲν πολυπραγμο- 
νοῦντες ἐκ τένων εἰσίν" ὕστερον δὲ οἵ ἐκ τῶν πάλαι 
πλουσίων καὶ τῶν ἐνδόξων ὑπό τινων εὐγενεῖς ἐκλή- 
ϑησαν. τούτου δὲ σημεῖον σαφέστατον " ἐπὶ γὰρ τῶν 
ἀλεκτρυόνυν καὶ τῶν ἵππων καὶ τῶν κυνῶν διέ- 
μεινὲ τὸ ὄνομα, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων εἶχε 
τὸ παλαιόν. ὁ γὰρ ἵππον ϑεασάμενος ϑυμοειδῆ καὶ 

" ᾿ - Ἷ ᾿' Ν» " , 

γαῦρον καὶ πρὸς δρόμον εὖ ἔχοντα, οὐ πυϑόμενος 
᾿ 

εἴτε ἐξ ᾿ἀρκαδίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἔτυχεν ὧν εἴτε 
ἐκ Μηδίας εἴτε Θετταλός, φησὶν εὐγενῆ τὸν ἵἴπ- 
πον αὐτὸν κρίνων. ὁμοίως δὲ ὃς ἂν ἔμπειρος ἦ κυ- 
νῶν, ἐὰν κύνα ἴδῃ ταχεῖαν καὶ πρόϑυμον καὶ συνε- 
τὴν περὶ τὸ ἴχνος. οὐδὲν ἐπιξητεῖ πότερον ἐκ Καρῶν 
τὸ γένος ἢ Δάκαινα ἢ ἀλλαχόϑεν ποϑέν, ἀλλά φησι 
γενναίαν τὴν κύνα" τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο ἐπ᾽ ἀλεκτρυό- 

“- "ὔ , ᾽ »" » κέ γὼ νος καὶ τῶν ἄλλων ξῴώων. οὐκοῦν δῆλον ὅτι καὶ ἐπ᾽ “181 
ἀνθρώπων οὕτως ἔχοι ἄν, ὥστε ὃς ἂν ἡ πρὸς ἀρετὴν 
καλῶς γεγονώς. τοῦτον προσήκει γενναῖον λέγεσϑαι; 
κἂν μηδεὶς ἐπίστηται τοὺς γονέας αὐτοῦ μηδὲ τοὺς 
προγόνους. ἀλλὰ μὴν οὐχ οἷόν τε γενναῖον μὲν εἶναί 
τινα, μὴ εὐγενῆ δὲ τοῦτον, οὐδ᾽ εὐγενῆ ὄντα μὴ 
ἐλεύϑερον εἶναι" ὥστε καὶ τὸν ἀγεννῆ πᾶσα ἀνάγκη 
δοῦλον εἶναι. καὶ γὰρ δὴ εἰ τὸ τῆς ἐλευϑερίας καὶ 
τὸ τῆς δουλείας ἔϑος ἦν ἐπί τε ἵππων λέγεσϑαι καὶ 

, - ψ Ἣ ᾽ν» Ἢ ᾿ “ 
ἀλεκτρυόνων καὶ κυνῶν. οὐκ ἂν αλλους μὲν γενναί- ΜΝ} 

ουὅς εἶναι ἐλέγομεν, ἄλλους δὲ ἐλευϑέρους. οὐδὲ ἄλ- 
λους μὲν δούλους, ἄλλους δὲ ἀγεννεῖς. ὁμοίως δὴ καὶ 
ἐπ᾿ ἀνθρώπων οὐκ ἄλλους μὲν εἰκός ἐστι γενναίους 
καὶ εὐγενεῖς λέγειν, ἄλλους δὲ ἐλευϑέρους, ἀλλὰ τοὺς 
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αὐτούς. οὐδὲ ἄλλους μὲν ἀγεννεῖς καὶ ταπεινούς, ἀλ- 
λους δὲ δούλους. καὶ οὕτω δὴ ἀ ἀποφαίνει ὁ λόγος οὐ 
τοὺς φιλοσόφους μεταφέροντας τὰ ὀνόματα, ἀλλὰ 
τοὺς πολλοὺς τῶν ἀνοήτων ἀνθρώπων διὰ τὴν ἀπει- 
ρίαν 

ΠΕΡΊ ΔΎ 

Τὸ μὲν ὑφ᾽ ἡδονῆς κρατεῖσϑαι τοὺς πολλοὺς αἰ- 
τίαν ἴσως ἔχει" κηλούμενοι γὰρ καὶ γοητευόμενοι πα-- 
ρὰ ταύτῃ μένουσι" τὸ δὲ λύπῃ δεδουλῶσϑαι παν-- 
τελῶς ἄλογον καὶ ϑαυμαστόν. ὀδυνώμενοι γὰρ καὶ 

(88 βασανιξόμενοι τῇ χαλεπωτάτῃ πασῶν βασάνῳ μένο- 
μὲν ἐν αὐτῇ καὶ τὸν λόγον τὸν ἐλευϑεροῦντα ἡ ἡμᾶς καὶ 
ἀπαλλάττοντα τῆς ἀλγηδόνος οὐ προσιέμεϑα. καίτοι 
τί μὲν ταπεινότερον ἀνδρὸς λυπουμένου; τί δὲ οὕτως 
αἰσχρὸν ϑέαμα: καϑικνεῖται γὰρ οἶμαι καὶ τοῦ σώ- 
ματος τὸ πάϑος καὶ τοῦτο συστέλλει καὶ σκυϑρφω- 
πὸν καὶ δυσειδὲς ὀφϑῆναι παρέχει. τὸ δὲ μὴ μόνον 
εἴχειν τῇ φορᾷ τῆς διανοίας. ἀλλὰ καὶ προσμηχανᾶ- 
σϑαί τινα ἔξωϑεν. οἷον μέλαιναν ἐσθῆτα καὶ συμ- 
πλοκὰς χειρῶν καὶ ταπεινὰς καϑέδρας, ὡς ὑπὸ 
τούτων πάντων ἀναγκάξεσϑαι τρόπον τινὰ τὴν διά- 
νοιαν μηδέποτε ἀφίστασϑαι τῆς λύπης, ἀλλ᾽ ἀεὶ 
μνημονεύειν καὶ λυπεῖσθαι, διεγνωκότας ἔσεσϑαί 
τινα ἀπαλλαγὴν τούτου καὶ μὴ πάντως ἀεὶ φανεῖ- 
σϑαί τινα αἰτίαν τοῦ πάϑους, οὐχὶ σφόδρα εὔηϑες: 
ῇ γὰρ προσήκοντυς ϑάνατος ἢ νόσος οἰκείων τινὸς ῇ 
καὶ αὐτοῦ, πρὸς δὲ τούτοις ἀδοξία. χρημάτων ἀπο-- 
βολή, τὸ μὴ περᾶναί τι τῶν προκειμένων ἢ παρὰ τὸ 
δέον, ἀσχολία, κένδυνος, μυρία ἄλλα, συμβαίνει 

᾿νχατὰ τὸν βίον, καὶ σχεδὸν ἀνάγκη τούτων ἀεί τι πα- 
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, 
ρεῖναι᾽" τὸ δὲ τελευταῖον, ἂν ἄρα γίγνηται χρονοβ, 4δϑι 4 μηδὲ ἀλγεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τυχὸν αὐτῶν ἅπτεται" τοῖς ἐν ᾧ μηδὲν ἀπαντᾷ δύσκολον, ἀλλὰ οι. τοῦ προσδο- δὲ ρεφόσιν οὐδὲ ἢ πᾶνυ τραχεῖα χαλεπή. τοσούτων κἂν αὐτὰ καὶ γιγνώσκειν ὡς δυνατόν ἐστι συμβῆναι, ᾿ οὔν δυσκόλων ὀντῶν ἀπὸ τοῦ σώματος ἀρξαμένοις, καϑάψεται τῆς γνώμης τῶν οὕτω διακειμένων. οὔκ- ΕΝ ἡ τέ δεῖ προσδοκᾶν ; ἢ πῶς ἔνεστιν ἑκάστου τούτων υοῦν καϑ᾽ ἕκαστον αὐτῶν δεῖ ποιεῖσϑαι τὴν πεν αἰσϑανόμενον καὶ ῥαδίως ἐνδιδόντα μὴ καχοδαιμο-- 5 μυϑίαν" ἀνήνυτον γὰρ τὸ πρᾶγμα καὶ λυπηρὸς ὝΝ ᾿ νέστατον ἁπάντων εἶναι, προσευχόμενον τοῖς ϑεοῖς ὁ βίέος᾽ ἀλλὰ ὅλως ἐξελόντα τῆς ψυχὴς τς πόϑὺς πο: ὑπῶς μὴ τοῦτο μηδὲ τοῦτο συμβῇ" καϑάπερ εἴ τις ἐν τοῦτο κρίναντα βεβαίως, ὅτε μὴ λυπητέον ἐστὶ Μ᾿" ὄμβρῳ πορευόμενος σχέπασμα μὲν ἔχοι μηδέν, εὔχοι-- μηδενὸς τῷ νοῦν ἔχοντι; τὸ λοιπὸν ἐλευϑεριαζειν, καὶ ' το δὲ μόνον ἕκαστον τῶν σταλαγμῶν διαφυγεῖν" πο-- 10 πάντων ἄδεια τῶν δυσχερῶν ἔσται. οὐδὲν ΝΥΝ Υ ὧν γοῦν τῶν σταλαγμῶν συνεχέστερά ἐστι τὰ δυσχε-- τὸ αὐτὸ δεινόν, ἀλλὰ ὑπὸ τῆς δόξης καὶ τῆς ἀσϑένοιας ρθῆ παρὰ τῆς τύχης" ἢ νὴ 4Δία εἴ τις πλέων ἀντὶ τοῦ τῆς ἡμετέρας γίγνεται τοιοῦτον. οἵ γοῦν πολλοί, ἐαν τοῖς οἴαξι προσέχειν καὶ τὸ προσπῖπτον δέχεσϑαι κα-- γένηταί τι τῶν νομιξομένων ἀτόπῶν, ἀεὶ τούτου εἰμ λῶς εὔχοιτο μηδὲν τῶν κυμάτων κατὰ τὴν ἐδηθι ""- 

μονεύουσι, δυσχεροῦς οὔσης Ἣν ΡΜ. ὌὌᾳ0ῳ0ΡῸ ἧς »εσθωι, φέρε γὰρ, ῶ ματαιξ, καν πάντα σοι τἄλλα ι5 τε πάσχοντες τοῖς παιδίοις. καὶ ρων ωρφομ ρρδμώω ζῳ ἐχῇῃ πατῶ τρόπον, ἀλλὰ τοῦ γε εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέ-- τὸ ἄψασϑαι προϑυμεῖται, καίτοι σφοδρα ἀλγοῦνεα, καν ραν βιώσεσϑαι τίνα ἔχεις πίστιν χαὶ μὴ μεταξὺ πάν- ἀφῇς, ἅψεται πάλιν. ὥσπερ οὖν τοῖς εἰς ὙΝ ᾿ ἐρίε αϑφοῶως ἀφαιρεϑῆναι τῶν δοχούντων ἀγαϑῶν; ἐξιοῦσιν οὐδέν ἐστιν ὄφελος. ἂν γυμνοὶ προελϑύντερ 08 γον σὲ περί τούτου πρώτου προσήκει λυπεῖσθαι ἔπειτα ἕκαστον τῶν φερομένων βελῶν ἐκκλίνειν ἐϑε- καὶ δεδιέναι τὴν ἀδηλότητα τοῦ πράγματος. ἂν δὲ 0 λῶσιν᾽ οὐ γὰρ ἔνι φυλάττεσϑαι πάντα᾽" δεῖ δὲ ϑω- ἔκεῖνο ἐννοηϑῇς ὅτι μηδεὶς ὅλως ἔστι τοῦ βίου χρόνος, 20 ρακος στερεοῦ καὶ τῆς ἄλλης πανοπλίας, ὥστε, κἂν ἀλλὰ πᾶντες οἵ μακάριοι καὶ λίαν εὐδαίμονες δόξαν-- ἐμπέσῃ τι. μὴ διικνεῖσθαι. τὸν αὑτὸν τρόπον καὶ ! τες εέναι τεϑνήχασι καί σοι πάρεστιν ἤδη τοῦτο τὸ τοῖς εἰς τὸν βίον προελ ϑοῦσιν οὐχ οἷον τὸ ἐκκλένειν ἢ τέρας, κἂν ἐπὶ πλεῖστον ἔλϑῃς τοῦ βίου, πολὺν λὴη- οὐδὲ φυλάττεσϑαι ὥστε πὸ μηδενὸς παίσθαι ΨΥ θον Ἴγήσει καὶ μεέγαλην δυήϑειαν τὸ νομίξειν ὅλως τι 550 ἐκ τῆς τύχης, μυρίων ἐφ ἕκαστον εὐ λθς ραμτ, ἄλλα β δεινὸν είναι τῶν γιγνομένων ἢ μέγα ἢ ϑαυμαστόν, 15 διανοίας ἰσχυρᾶς ἐστιν ἡ χρεία, μάλιστα μὲν ἀτρῶτοῦ Ὲ' δίχα γε ἑνὸς τοῦ χωρὶς λύπης καὶ φόβου καὶ τῶν τοι-. καὶ πρὸς μηδὲν εἰκούσης., εἰ δὲ μή γε, μή ὀφδέως Ὁ οὕτων παϑῶν μίαν γοῦν ἡμέραν διαγαγεῖν. τὸν Ἰώά- ὃὲ ὑπὸ τοῦ τυχόντος τιτρωσκομένης ἐπεὶ πολλάκις , σονὰ φασι χγρισάμενον δυνάμει τινί, λαβόντα παρὰ ἀνάγκη κεντεῖσθϑαι καὶ μυρία τραύματα μμμμιμμμεμῳ τῆς Μηδείας, ἔπειτα οἶμαι μήτε παρὰ τοῦ δράκον-: 30 χαὶ γὰρ οἱ τοὺς πόδας ἔχοντες ἁπαλοὺς καὶ ἈΝ ΙΝ τον ΗΠ τος μηδὲν παϑεῖν μήτε ὑπὸ τῶν ταύρων τῶν τὸ πῦρ 30 ἀτρίπτους. ἔπειτα γυμνοῖς αὐτοῖς βαδίζοντες » θυδεὲ- ἀναπνεόντων. ταύτην ουν δεῖ κτήσασϑαι τὴν δύνας-- ποτὲ τοιαύτην εὑρήσουσιν ὁδὸν ὥστε μὴ νύττεσϑαι , μιν παρὰ τῆς Μηδείας, τουτέστι τῆς φρονήσεως. λα- 
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’ ,. ,. . ᾿ς » , ὃὲ 

βόντα, καὶ τὸ λοιπὸν ἁπάντων καταφρονεῖν. εἰ δὲ 
“ , -" -“ , »ὴ ον γ. ᾿ 

μή. πάντα πῦρ ἡμῖν καὶ πάντα αὕπνοι δράκοντες. 
δ᾿ ς ἊΝ "Ἢ " " 2. 

καίτοι τῶν λυπουμένων ἕκαστος αὐτῷ τὸ συμβεβη- 
Ὗ ΓΙ ᾽ » -ς , . 

κός φησιν εἶναι δεινότατον καὶ μάλιστα ἄξιον λυπης 
κ “ , Ὃ, ι  } . 

ὅ καὶ γὰρ τῶν φερόντων ἕκαστος. ὁ φέρει. τοῦτ εἶναι 
“ , ᾽ - ᾿] - " ᾿ ᾿ Ἷ 

δοκεῖ βαρύτατον. ἔστι δὲ ἀσϑενοῦς τοῦτο καὶ φαυ- 
ἤ ἥ Ἂ ν ᾿ ΓΙ ν. “- ἤ 

λου σώματος᾽ τὸ γὰρ αὐτὸ ἕτερος λαβὼν ἂν ἰσχυρο- 

τερος ῥαδίως οἴσει. 

ΠΈΡΙ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑΣ. 

-» ν , ἡ "᾿ 

Οἱ μὲν πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ὑπὲρ τούτων οἵον- 
6 ᾿ ΡΥ " Ἢ ᾿ 3 

ιὸ ται δεῖν λέγειν ὑπὲρ ὧν ἕκαστος οὐκ ἔχει τὴν ἀλη- 
» , ᾿ Γ κῳ ἡ ᾽ - , 

ϑῆ δόξαν, ὅπως ἀκούσαντες ὑπὲρ ὧν ἀγνοοῦσι μαϑω- 

σι" περὶ δὲ τῶν γνωρίμων καὶ πᾶσιν ὁμοίως φαινο- 

μένων περιττὸν εἶναι διδάσκειν. ἐγὼ δὲ εἰ μὲν ἑώρων 

ὑμᾶς οἷς νομέξομεν ὀρϑῶς ἔχειν ἐμμένοντας καὶ μη- 

15 δὲν ἔξ ξωϑεν πράττοντας τῆς ὑπαρχούσης ὑπολήψεως, 

οὐδ᾽ ἂν αὐτὸς ὥμην ἀναγκαῖον εἶναι διατείνασϑαι 

περὶ τῶν προδήλων. ἐπεὶ δὲ οὐχὶ τὴν ἄγνοιαν ὑμᾶς 
»»Ἅ »" " -»" ϑ - “- νὰ τὰ 

τῶν ἀγαϑῶν καὶ τῶν κακῶν τοσοῦτον ὁρῶ λυποῦσαν 408 

ὅσον τὸ μὴ πείϑεσϑαι τοῖς ὑπὲρ τούτων διαλογισμοῖς 
0) μηδὲ ἀκολουϑεῖν αἷς ἔχομεν αὐτοὶ δόξαις, μεγάλην 

ὠφέλειαν ἡγοῦμαι τὸ συνεχῶς ἀναμιμνήσκειν καὶ διὰ 

τοῦ λόγου παρακαλεῖν πρὸς τὸ πείϑεσϑαι καὶ φυλάτ- 

τειν ἔργῳ τὸ προσῆκον. ὥσπερ γὰρ οἶμαι καὶ τοὺς 

ἰατροὺς καὶ τοὺς κυβερνήτας ὁρῶμεν πολλάκις τὰ 

“5 αὐτὰ προστάττοντας. καίτοι τὸ πρῶτον ἀχηκούτων 

οἷς ἂν κελεύωσιν, ἀλλ᾽ ἐπειδὰν ἀμελοῦντας αὐτοὺς 

μὴ προσέχοντας βλέπωσιν, οὕτω καὶ κατὰ τὸν 
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βίον χρήσιμόν ἐστι 7ίγνεσϑαι πολλάκις περὶ τῶν αὖ- 
τῶν τοὺς λόγους, ὦ ὅταν ἴδωσι μὲν οἱ πολλοὶ τὸ δέον, 
μὴ μέντοι πράττωσιν. οὐ γάρ ἐστι τέλος οὔτε τοῖς 
κάμνουσι τὸ γνῶναι τὸ συμφέρον αὐτοῖς, ἀλλ᾽ οἷ-- 
ἱαι τὸ χφήσασϑαι᾽ τοῦτο γὰρ αὐτοῖς παρέξ ει τὴν 
ὑγίδιαν" οὔτε τοῖς ἄλλοις τὸ μαϑεῖν τά τε ὠφελοῦν-- 
τὰ καὶ βλάπτοντα πρὸς τὸν βίον. ἀλλὰ τὸ μὴ διαμαρ- 
τάνειν τῇ τούτων αἱρέσει. καϑάπερ γὰρ ἔστιν ἰδεῖν 
τοὺς ὀφϑαλμιῶντας ἐπισταμένους μὲν ὅτι λυπεῖ τὸ 
προσάγειν τοῖς ὀφθαλμοῖς τὰς χεῖρας, ὅμως δὲ οὐκ 
ἐθέλοντας ἀπέχεσϑαι, αρακδησίως καὶ περὶ τἄλλα 
πράγματα οἵ πολλοὶ καὶ λέαν εἰδότες ὡς οὐ λυσιτελεῖ 
τι ποιεῖν, οὐδὲν ἧττον ἐμπίπτουσιν εἰς αὐτό. τίς 
γοῦν οὐκ οἷδὲ τὴν ἀκρασίαν ὡς μέγα ἐστὶ κακὸν τοῖς 

᾿ [1] 9 4 ΟΝ ,ὔ 

ἘΡΕΙ ἀλλ νος ρύφυυς ἄν τιῦ ἀκρατεῖς, εὕροι. 

καὶ νὴ Δία γε τὴν ἀργίαν ἅπαντες ἴσασιν ὡς οὐ μόνον 
οὐχ οἵα τὲ πορίξειν τὰ δέοντα πρὸς τὸ ξῆν. ἀλλ᾽ ὅτι 
καὶ τὰ ὄντα ἀπόλλ υσι " καίτοι τῷ παντὶ πλείους ἔστιν 

" εὑρεῖν τοὺς ἀργοὺς τῶν ἐθελόντων τι πράττειν. ὅ- 
ϑεν οἶμαι προσήκει τοὺς ἄμεινον φρονοῦντας ἀεὶ : 
καὶ συνεχῶς ὑπὲρ τούτων λέγειν. ἐάν πῶς γένηται 
δυνατὸν ἐπιστρέψαι καὶ βιάσασϑαι πρὸς τὸ κρεῖττον. 
ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς μυστηρίοις ὁ ἱεροφάντης οὐχ ἅπαξ 
προαγορεύει τοῖς μυουμένοις ἕκαστον ὧν χρή. τὸν 
αὐτὸν τρόπον καὶ τοὺς ὑπὲρ τῶν συμφερόντων λ16-: 
γους ὥσπερ τινὰ πρόρρησιν ἱερὰν λυσιτελεῖ πολλά- 
κις. μᾶλλον δὲ ἀεὶ λέγεσϑαι. τὰ γοῦν φλεγμαίνοντα 
τῶν σωμάτων οὐκ εὐϑὺς ἐνέδωκε πρὸς τὴν πρώτην 
καταιόνησιν, ἀλλ᾽ ἂν συνεχῶς τοῦτο ποιῇ τις, ἐμαλά- 
χϑη καὶ ῥᾷον ἔσχεν᾽ οὐκοῦν ὁμοίως καὶ τὴν ἐν τῇ : 
ψυχῇ τῶν πολλῶν φλεγμονὴν ἀγαπητὸν εἴ τις δύναι--: 
το πραὖῦναι διηνεκῶς τῷ λόγῳ χρώμενος. φημὶ δὴ 

ὉΙ0. 1. 18 
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καὶ περὶ τῆς πλεονεξίας εἰδέναι μὲν ἅπαντας ὡς οὔτε παρεϑέμην δὲ ἑξῆς τὰ ἰαμβεῖα. τὸ γὰρ τοῖς καλῶς 
συμφέρον οὔτε καλόν ἐστιν. ἀλλὰ τῶν μεγίστων κα- εἰρημένοις αὐτοῖς χρῆσϑαι νοῦν ἔχοντός ἐστιν. ἐν δὴ 

κῶν αἴτιον. μὴ μέντοι γε ἀπέχεσϑαι μηδὲ ἐθέλειν μη- τούτοις ἅπαντα ἔνεστι τὰ συμβαίνοντα ἐκ τῆς πλεο- 

δένα ἀνθρώπων ἴσον ἔχειν τῷ πέλας. καίτοι τὴν μὲν Ϊ »ννεξίας. ὅτι μήτε ἰδίᾳ μήτε κοινῇ συμφέρει. τούὐναν-- 
5 ἀργίαν καὶ τὴν ἀκρασίαν καὶ καϑόλου πάσας ἁπλῶς ᾿ τίον δὲ καὶ τὴν τῶν οἴκων εὐδαιμονίαν καὶ τὴν τῶν 
τὰς ἄλλας κακίας εὕροι τις ἂν αὐτοῖς τοῖς ἔχουσι βλα- πόλεων ἀνατρέπει καὶ διαφϑείρει" καὶ πάλιν ὡς νό- 

βεράς., καὶ νουϑεσίας μὲν οἶμαι καὶ καταγνώσεως μος ἀνθρώποις τιμᾶν τὸ ἴσον, καὶ τοῦτο μὲν κοινὴν 
τοὺς ἔν τινι τούτων ὑπάρχοντας δικαίως τυγχάνον- φιλίαν καὶ πᾶσιν εἰρήνην πρὸς ἀλλήλους ποιεῖ" τὰς 
τας. οὐ μὴν μισουμένους γὲξ οὐδὲ κοινοὺς ἅπασι δο- δὲ διαφορὰς καὶ τὰς ἐμφύλους ἔριδας καὶ τοὺς ἔξω 

ιο κοῦντας ἐχϑρούς. ἡ πλεονεξία δὲ μέγιστον μέν ἐστιν πολέμους κατ᾽ οὐδὲν ἕτερον συμβαίνοντας ἢ διὰ τὴν 
αὐτῷ τινι κακόν" λυπεῖ δὲ καὶ τοὺς πέλας" καὶ τὸν τ ἱ τοῦ πλείονος ἐπιϑυμίαν,. ἐξ ὧν ἕκαστος καὶ τῶν ἵκα-- 

πλεονέχτην οὐδεὶς ἐλεεῖ δήπουϑεν οὐδὲ ἀξιοῖ διδά- νῶν ἀποστερεῖται. καίτοι τί τοῦ ξῆν ἀναγκαιότερόν 

ὄκειν. προβάλλονται δὲ ἅπαντες καὶ πολέμιον αὑτῶν ο΄ ἔστιν, ἢ τέ τούτου περὶ πλείονος ποιοῦνται πάντες: 
νομίζουσιν. ἕκαστος οὖν αὐτῶν εἰ βούλεται γνῶναι ΪΤὀ ἀλλ᾽ ὅμως καὶ τοῦτο ἀπολλύουσι χρημάτων, οἵ δὲ καὶ 

ι5 τὸ μέγεϑος τῆς τοιαύτης πονηρίας, ἐννοησάτω πῶς ἢ τὰς πατρίδας τὰς αὑτῶν ἀναστάτους ἐποίησαν. μετὰ 
αὐτὸς ἔχει πρὸς τοὺς ἐπιχειροῦντας πλεονεκτεῖν. οὔ- ᾿ς ταῦτα τοίνυν ὃ αὐτὸς ποιητὴς οὔ φησιν ἐν τοῖς ϑείοις 
τῶ γὰρ ἂν συμβάλοι πῶς καὶ τοὺς λοιποὺς ἀνάγκη 50 Ν εἶναι πλεονεξίαν" διὰ τοῦτο ἄφϑαρτα καὶ ἀγήρω μέ- 
πρὸς ἐκεῖνον ἔχειν. ἐὰν ὴ τοιοῦτος. καὶ μὴν ῦ γὲ νειν αὐτά. τὴν προσήκουσαν ἕν ἕκαστον ἑαυτῷ τάξιν 

Εὐριπίδης. οὐδενὸς ἧττον ἔνδοξος ὧν τῶν ποιητῶν, ᾿ς φύυλάττοντα, τήν τε νύκτα καὶ τὴν ἡμέραν καὶ τὰς 
0 τὴν Ἰοκάστην εἰσάγει λέγουσαν πρὸς τὸν Ἐτεοκλέα,"4."» ὥρας. εἰ γὰρ μὴ τοῦτον εἶχε τὸν τρόπον, οὐκ ἂν αὐ 

παρακαλοῦσαν αὐτὸν ἀποστῆναι τοῦ πλεονεκτεῖν τὸν τῶν οὐδὲν δύνασϑαι διαμένειν. ὅταν οὖν καὶ τοῖς 

ἀδελφόν. οὕτω πως᾿ ϑείοις ἡ πλεονεξία φϑορὰν ἐπιφέρῃ. τί χρὴ νομίζειν 
τί τῆς κακίστης δαιμόνων ἐφίεσαι τἀνθρώπεια πάσχειν ἀπὸ ταύτης τῆς νόσου, καλῶς 
πλεονεξίας. παῖ; μὴ σύγ᾽΄. ἄδικος ἡ ϑεός. υτη δὲ μέμνηται καὶ μέτρων καὶ σταϑμῶν. ὡς ὑπὲρ τοῦ 

πολλοὺς δ᾽ ἐς οἴκους καὶ πόλεις εὐδαίμονας δικαίου καὶ τοῦ πλεονεκτεῖν μηδένα μηδενὸς τούτων : 
εἰσῆλϑε κἀξῆλϑ᾽ ἐπ᾿ ὀλέϑρῳ τῶν χρωμένων᾽ εὑρημένων. ὃ δὲ Ἡσίοδος καὶ πλέον εἶναι τοῦ παντός 
ἐφ᾽ ἡ σὺ μαίνει. τοῦτο κάλλιστον βροτοῖς. φησι τὸ ἥμισυ, τὰς ἐκ τοῦ πλεονεκτεῖν βλαβας οἶμαι 

ἰσότητα τιμᾶν, ἣ φίλους ἀεὶ φέλοις καὶ ξημίας λογιξόμενος. τίς γὰρ πώποτε ἢ βασιλεὺς ἢ 

πόλεις τε πόλεσι συμμάχους τε συμμάχοις δυνάστης ἢ δῆμος ἐπιχειρήσας ὑπερβῆναι τὸ δέκαιον 

συνδεῖ" τὸ γὰρ ἴσον νόμιμον ἀνθρώποις ἔφυ. καὶ τοῦ πλείονος ὀρεχϑῆναι οὐχ ἅπασαν μὲν τὴν 
τῷ πλέονι δ᾽ ἀεὶ πολέμιον καϑίσταται ὑπάρχουσαν εὐδαιμονίαν ἀπέβαλε, μεγάλαις δὲ καὶ 
τοὔύλασσον, ἐχϑρᾶς ϑ᾽ ἡμέρας κατάρχεται. ἀμηχάνοις ἐχρήσατο συμφοραῖς, ἅπασι δὲ τοῖς μετ᾽ 
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3 Ἁ ᾿ " Ν -Ὕ 4 ’ ᾿ “Σ“΄ 

αὐτὸν παραδείγματα ἐμφανῆ τῆς ἀνοίας καὶ τῆς πονη- 
, ᾿ μ. ᾿ -" ) “ν ϑ ᾿ ᾿ 

ρίας κατέλιπεν ; ἡ τίς τῶν ἐλαττοῦσϑαι βουλομένων 
᾿ Ν᾿ - ᾽' “ ,ὔ Ὶ φ 

καὶ τὴν δοκοῦσαν ἧτταν ῥαδίως ὑπομένειν οὐ πολλα- 

πλάσια μὲν τῶν ἄλλων ἐκτήσατο, αὐτομάτως αὐτῷ 

καὶ δίχα πόνου περιγιγνόμενα, πλεῖστον ὃὲ χρόνον 

τὴν εὐημερίαν κατέσχεν. ἀσφαλέστατα δὲ ἐχρήσατο 

τοῖς παρὰ τῆς τύχης ἀγαϑοῖς; αὐτέκα γοῦν οἱ τῆς Ἴο- 

χάστης υἱεῖς οὐκ, ἐπεὶ διέστησαν τοῦ πλείονος χάριν; 

ὃ μὲν μόνος ἄρχειν βουλόμενος, ὁ δ᾽ ἐξ ἅπαντος τρό- 

που ξητῶν κομίσασϑαι τῆς δυναστείας τὸ μέρος. οὐχ 

ἀδελφοὶ μὲν ὄντες ἀλλήλους ἀπέκτειναν. μεγάλων δὲ 

κακῶν αἴτιοι κατέστησαν τοῖς συναραμένοις ἀμφότε- 

ροι; τῶν μὲν ἐπιστρατευσάντων παραχρῆμα ἀπολομέ- 

νῶν, τῶν δὲ ἡναντιωμένων μετὰ μικρὸν ἡττηϑέντων, 

ἐπειδὴ τοὺς νεχροὺς οὐκ εἴων ταφῆναι ; καὶ μὴν δι᾽ 

ἑνὸς ἀνδρὸς πλεονεξίαν. τοῦ τὴν Ἑλένην ἁρπάσαντος 

καὶ τὰ τοῦ Μενελάου κτήματα, οἱ μεγίστην τῆς ᾿4σίας 

οἰκοῦντες πόλιν ἀπώλοντο μετὰ παίδων καὶ γυναι- 

κῶν. καὶ μίαν γυναῖκα ὑποδεξάμενοι καὶ χρήματα 

ὀλίψα τηλικαύτην τιμωρίαν ἔτισαν. ὁ τοίνυν Ξέρξης, 

ὁ τῆς ἑτέρας ἠπείρου κύριος, ἐπειδὴ καὶ τῆς Ἑλλάδος 

ἐπεϑύμησε καὶ τοσοῦτον στόλον καὶ τοσαύτας μυριά- 

δας συναγαγὼν ἤνεγκεν, ἅπασαν μὲν αἰσχρῶς ἀπέβα- 
Ν “"" , Ὰ ᾿ ω , » 

λετὴν δύναμιν, μόλις δὲ τὸ σώμα ἴσχυσε διασῶσαι 3: 
ἢ , Γ , ᾿ ὙΠ Ἀ ΝΨ - , 

φεύγων αὐτὸς. πορϑουμένης δὲ μετα ταῦτα τῆς χῶ- 
" “- ᾽ " 

ρας καὶ τῶν πόλεων τῶν ἐπὶ ϑαλάττῃ. φέρειν ἠναγ- 
ἤ Ἀ ἃ - ᾽ ᾿ Ὕ ἢ 

κάξετο. καὶ μὴν Πολυκράτην φασίν. ἕως μὲν Σάμου 
, ᾿ ϑ .ω ῦ , 

μόνης ἤρχεν, εὐδαιμονέστατον ἁπάντων γενέσθαι" 

βουλόμενον δέ τι καὶ τῶν πέραν πολυπραγμονεῖν, 
Ν Υ Ἁ ».» ᾽ 6 ἤ Ὑ 

διαπλεύσαντα πρὸς Ὁροίτην, ὡς χρήματα λάβοι, μηδὲ 
, ὃ ,. ᾿ς " ᾿ " 3 Ἁ ᾿᾿ ’ 

ῥαδίου γε ϑαναάτου τυχεῖν, ἀλλὰ ἀνασκολοπισϑέντα 
, ᾿ Ν- " ͵ ᾽ Ἂν “Σὦ7.ἅ “«« ᾿ ᾿" ᾿ : 

ὑπὸ τοῦ βαρβάρου διαφϑαρῆναι. ταῦτα μὲν, ἵν ἢ 
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ὕὔ ΠῚ " " ἤ “-" 

μν παραδείγματα υμῖν. ἔκ τε τῶν σφόδρα παλαιῶν καὶ 
τῶν μετὰ ταῦτα καὶ τῶν ἐν ποιήμασι καὶ τῶν ἄλλως 
ἱστορουμένων παρήνεγκα. ἄξιον δ᾽ ἐνθυμηϑῆναι καὶ 
τὸν ϑεόν, ὡς κἀκεῖνος κολάξειν πέφυκε τοὺς πλεονε- 
χτοῦντας. “ακεδαιμονίοις γὰρ χρωμένοις. εἰ δίδωσιν 
αὐτοῖς τὴν ᾿ρκαδίαν, οὐ μόνον ἀπεῖπε καὶ τὴν ἀπλη- 
στίαν ὠνείδισεν. οὕτως εἰπών" 

᾿ἀρκαδίην μ᾽ αἰτεῖς, μέγα μ᾽ αἰτεῖς. οὔτοι δώσω᾽ 
ἀλλὰ καὶ τιμωρίαν αὐτοῖς ἐπέϑηκε, προειπὼν μὲν 
τὸ μέλλον, οὕτω δὲ ὥστε ἐκείνους μὴ συνέντας ἐπὶ Τε- 
γέαν στρατεύεσϑαι καὶ ταῖς γιγνωσκομέναις ὑπὸ πάν- 
τῶν συμφοραῖς περιπεσεῖν. καίτοι φανερῶς τὴν ̓ 4ρ- 
καδίαν αὐτοῖς ἀρνούμενος οὐδὲ τὴν Τεγέαν ἐδίδου. 
τὸ γὰρ ἰσχυρότατον τῆς ᾿“ρκαδίας καὶ μέγιστον τοῦτ᾽ 
ἣν. ἀλλ᾽ ὅμως διὰ τὴν πλεονεξίαν οὔτε ὦτα ἔχουσιν οἵ 
πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων οὔτε τῶν λεγομένων αἰσϑά- 
νονται. πάλιν τοίνυν ᾿4ϑηναίοις ἐρωτῶσι περὶ τῆς 
νήσου Σικελίας ἔχρησε προσλαβεῖν τῇ πόλει τὴν Σικε- 
λίαν, λόφον τινὰ ἐγγὺς ὄντα τῆς πόλεως. οἵ δὲ τῶν 
μὲν παρακειμένων καὶ τῶν ἐν ὀφϑαλμοῖς ἠμέλησαν" 
οὕτως ἔκφρονες ὑπῆρχον διὰ τὴν ἐπιϑυμίαν τοῦ πλεί- 
ονος, ὥστε τὸν ϑεὸν αὐτοῖς ἐνόμιξον λέγειν ἐν ἕνὶ 
τείχει περιλαβεῖν τὰς ᾿άϑήνας καὶ τὴν ἀπὸ μυρίων 
που σταδίων οὖσαν νῆσον. τοιγαροῦν ἐκεῖσε πλεύ- 

᾽ ἤ ’ὔ ΄ -“ 

σαντὲς οὗ μόνον Σικελίας διήμαρτον, ἀλλὰ καὶ τῆς : 
, “» ἤ 

Αττικῆς ἐστερήϑησαν, καὶ τὴν πόλιν αὐτὴν ἐπεῖδον 
τ Ν ἐπὶ τοῖς πολεμίοις γεγενημένην. καὶ τὰ μὲν τοιαῦτα 

εἰ ϑέλοι τις ἐπεξιέναι, δῆλον ὡς οὐδ᾽ ἐν ἔτει ἐπιλείψει. 
. "" ΦΨ "ἐν ἃ Ἁ " μ »" 3 »» 

πο σκοπεῖτε δ᾽ οτι τὴν ἰόχυν οἱ πλεῖστοι τῶν ἀγαϑῶν 
" Ἷ . 3 3 . “ εἶναι νομίζουσιν" ἀλλ᾽ οἶμαι τοῖς ἐπ᾽ ἄκρον ἰσχύ- 

ἣ , Γ “ - ᾿ Χ - ᾿ , 
ουσι καὶ λίαν ὑπερβάλλουσι τῇ κατὰ τὸ σῶμα ευεξέᾳ 

3 ἡμμω "».-. συμφέρει μέρος τι αὐτῆς ἀφελεῖν" τὸ γὰρ πλέον οἷ- 

ὅ 

10 
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μαι τοῦ συμμέτρου παγχάλεπον. ὁμοίως ὁ πλοῦτος 

ἔχων τὴν χρείαν, ἐὰν μὲν ἢ μέτριος, οὐ λυπεῖ τοὺς 

ἔχοντας, ἀλλ᾽ εὐχερέστερον καὶ νὴ 40 ἀνεπιδεᾶ πα- 

φέχει τὸν βίον" ἐὰν δὲ ὑπερβάλῃ; πλείονας παρέχει 

τὰς φροντίδας καὶ τὰ λυπηρὰ τῆς δοκούσης ἡδονῆς, 

καὶ πολλοὶ μετενόησαν σφόδρα πλουτήσαντες. οὗ δὲ 

δι᾿ αὐτὸ τοῦτο ἄποροι καὶ τῶν ἐλαχίστων κατέστησαν. 

εἶεν" ἀλλ᾽ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς, εἰ τῶν τῆς φύσεως μερῶν 

ἕκαστον ἐθέλοι πλεονεκτεῖν. ἔσϑ᾽ ὅπως τὸν βραχύτα- 

τον καιρὸν διαμεῖναι δυνησόμεϑα; λέγω δὲ οἷον εἰ 

πλέον τινὶ τοῦ συμμέτρου αἷμα γίγνοιτο ἢ νὴ 4έα τὸ 

πνεῦμα τὸ ϑερμὸν ὅ,τι δήποτ᾽ ἐν ἡμῖν ἐπιτείνοι πα- 

ρὰ τὴνροσύμμετρον καὶ τὴν προσήκουσαν, οὐχὶ μεγά- 

λας ἐπίστασϑε καὶ χαλεπὰς ἐκ τούτων ἀπαντᾶν νό- 

ς σους; ἐν δὲ ταῖς ἁρμονίαις τῶν ὀργάνων τούτων; εἰ 

πλεονεκτήσειε τῶν φϑόγγων τις τῇ τάσει, πρὸς τοῦ 
ν. ν 3 , - “"»" ,ν ἔ , " ἤ 

Ζίιος οὐκ ἀνάγκη πᾶσαν λελυσϑαι τὴν ἁρμονίαν ; σφο- 
. » ᾿ ,᾿}Ὁ ᾿ , ) ᾿ 

δρα δ᾽ ἔγωγε ϑαυμάξω τί ἂν ἐποιήσαμεν. εἰ μὴ καὶ 
“ Ἄ » Γ ω ᾿ ““ μ Γ " 

τοῦ βίου τὸ ἐλάχιστον παρὰ τῶν ϑεῶν μέτρον εἴχο- 

μεν. ὥσπερ εἰς τὸν αἰῶνα παρασχευαξόμενοι πλέον 

ἄλλος ἄλλου φιλοτιμούμεϑα ἔχειν. ὥσπερ οὐν εἴ τις 

εἰδὼς ὅτι ἢ δύ᾽ ἢ τριῶν ἡμερῶν, ἐὰν πλεῖστος διαγέ- 

νηται χρόνος. ἔχει πλοῦν, ἔπειτα δὲ ἐνιαυτοῦ σῖτα 

ἐμβάλοιτο. ἀνόητος δόξει, τὸν αὐτὸν τρόπον. εἴ τις 

5 ἐπιστάμενος ὅτι πλείω τῶν ἑβδομήκοντα ἐτῶν οὐκ ἂν 

βιώσειεν, εἰς ἔτη χίλια πορίξοιτο βίον. οὐχ ὁμοίως ἂν 

εἴη μαινόμενος ; ἔνιοι μὲν γὰρ τοσαῦτα παρασκευά- 

ξονται, ὡς, εἴ γ᾽ ἔπλεον, εὐθὺς ἂν καταδῦναι τὴν 

ναῦν. καὶ νὴ Δία γε συμβαίνει μυρίοις. εἶεν" 

δή τις ἐφ᾽ ἑστίασιν κεκληκὼς δέκα ἀνθρώπους ἢ πεν- 

τεκαίδεκα. τούτους αὐτὸν ἐμπλῆσαι δέον, ὁ δὲ πεν- 
τακοσίοις ἢ χιλίοις ἑτοιμάξοι τροφήν, οὐ παντελῶς 
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ἐξεστάναι δόξει; τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς εἰδότες τὰς τοῦ 
σώματος χρείας εὐαριϑμήτους τινάς. ἐσθῆτος γὰρ 
οἶμαι καὶ σκέπης καὶ τροφῆς δεόμεϑα᾽ ἔπειτα κα- 
τατεινόμεϑα ὥσπερ στρατοπέδῳ τὰ ἐπιτήδεια συν- 
δον . ᾿ ᾿ “ ν..., ρ ᾿ 
αἀγοντὲς᾽ καὶ νὴ Ζία γε εἰκοτῶς. οἱ γὰρ πολλοὶ 

, ν] - » »" 

πὸ βόσκουσι παρ᾽ ἑαυτοῖς τῶν ἐπιϑυμιῶν στρατόπεδον" 
- 3 ’ ," -Ὁ ἤ 

καὶ ἐσθῆτα μὲν οὐδεὶς βούλεται μείξω τοῦ σώματος 
“, δ ἤἍ μφ.." ᾿ν".."»" Ἀ "Ὁ Ἁ , ἔχειν. ὡς δυσχρηστον ον᾽ ουσίαν δὲ τῷ παντὶ μείζω 

- ’ Ν “, »" 3 

τῆς χρείας ἔχειν ἅπαντες ἐπιϑυμοῦσιν, οὐκ εἰδότες 
ν » Μ »Ἣ Α » ὁτι τοῦτο ἐκείνου χαλεπώτερον. δοκεῖ δέ μοι Κροῖσος 

“" 8 ἤ Ἁ , ’ » 3 Υ δα ἡ 

καλῶς ὁ “υδὸος. τὴν ἁπληστίαν τῶν ἀνϑρώπων ἐλὲγ- 
Ἁ 

ξαι βουλόμενος. εἰς τοὺς ϑησαυροὺς εἰσαγαγών τινας 

τοσοῦτον “χρυσίον αὐτοῖς ἐπιτρέπειν ἐξενεγκδβν ὅσον 
ἕκαστος ἂν δύνηται τῷ σώματι. τοὺς γὰρ πολλοὺς 

οὐ μόνον τὸν χύλπον ἐμπλήσαντας, ἀλλὰ καὶ τῇ κε- 
“- -»ὝἭὝ -»" ’ 

φαλῇ τοῦ ψήγματος ἐχφέρειν καὶ τῷ στόματι, καὶ μοὸ- 
, , , ἃ ᾿ λὶις πορεύεσϑαι πανυ γελοίους καὶ διεστραμμένους. 

χ ϑ' Ὰ ἃ ’ “ ὔ 3 

οὕτως οὖν καὶ κατὰ τὸν βίον πορευεσϑαί τινας ἀσχη- 
" Γ -"Ὕ -» 

μονοῦντας ὑπὸ τῆς πλεονεξίας καὶ καταγελάστους 
᾿ 

ὄντας. 

ΠΕΡῚ ΛΟΓΟΥ ΑΣΚΗΣΈΕΩΣ. 

Πολλάκις ἐπαινέσας τὸν σὸν τρόπον ὡς ἀνδρὸς : 

ἀγαϑοῦ καὶ ἀξίου πρωτεύειν ἐν τοῖς ἀρίστοις, οὐδέ- 
ποτὲ πρότερον ἐθαύμασα ὡς νῦν. τὸ γὰρ ἡλικίας 
τε ἐν τῷ ἀχμαιοτάτῳ ὄντα καὶ δυνάμει οὐδενὸς λδι- 
πόμενον καὶ ἄφϑονα κεκτημένον, καὶ πάσης ἐξου- 
σίας οὔσης δι᾿ ἡμέρας καὶ νυκτὸς τρυφᾶν. ὅμως ἔτι 
παιδείας ὀρέγεσϑαι καὶ φιλοκαλεῖν περὶ τὴν τῶν λ6- 

ἀν γῶν ἐμπειρίαν καὶ μὴ ὀκνεῖν, μηδὲ εἰ πονεῖν δέοι, 
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σφόδρα μοι ἔδοξε γενναίας ψυχῆς καὶ οὐ φιλοτίμου 
μόνον, ἀλλὰ τῷ ὕντι φιλοσόφου ἔργον εἷναι. καὶ γὰρ 
τῶν παλαιῶν οἵ ἄριστοι οὐ μόνον ἀκμάξειν μανϑά- 
ψοντες. ἀλλὰ καὶ γηράσκειν ἔφασκον. πάνυ δὲ σύ 
μον δοχεῖς φρονεῖν. ἡγούμενος πολιτικῷ ἀνδρὶ δεῖν 
λόγων ἐμπειρίας τε καὶ δυνάμεως. καὶ γὰρ πρὸς τὸ 

ἀγαπᾶσϑαι καὶ πρὸς τὸ ἰσχύειν καὶ πρὸς τὸ τιμᾶσϑαι 
καὶ πρὸς τὸ μὴ καταφρονεῖσϑαι πλείστη ἀπὸ τούτου 
ὠφέλεια. τένι μὲν γὰρ μᾶλλον ἄνθρωποι δείσαντες 

“- Ἵ ᾿ " ἊΝ “ ᾿ ᾽ 

ιὸ ϑαρροῦσιν ἡ λόγῳ; τένι δὲ ἐξυβρίξοντες καὶ ἐπαιρο- 

1ῦ 

μένοι καϑαιροῦνται καὶ κολάζονται; τένι δὲ ἐπιϑυ- 
μιῶν ἀπέχονται: ; τένα δὲ νουϑετοῦντα πρᾳότερον φέ- 
ρουσινφοὐύ λόγῳ εὐφραίνοντα; πολλάκις οὖν ἔστιν 

γἐδεῖν ἐν ταῖς πόλεσιν ἀναλίσκοντας μὲν ἑτέρους καὶ 

χαριξομένους καὶ ἀναϑήμασι χοσμοῦντας . ἐπαινουμέ- 

νους: δὲ τοὺς λέγοντας, ὡς καὶ αὐτῶν ἐκείνων αἰτίους. “τι 8 
᾿. »" "»" 3 Ἁ - 

διὸ καὶ τῶν ποιητῶν οἷ ἀρχαιότατοι καὶ παρὰ ϑεῶν 
Ὰ ’ , »-"} » ᾿ ᾿ » Ὶ 

τὴν ποίησιν λαβόντες οὔτε τοὺς ἰσχυροὺς οὐτδ τους 
᾿ δ "Ἢ “ δ - “μων ᾿ ’ 

καλοῦς ὡς ϑεοὺυς ἔφασαν ορᾶσϑαι. ἀλλα τοὺς λὲέγον- 
Ὁ» ἃ ν ἤ - 

τας. ὁτι μὲν δὴ ταῦτα καὶ συνεόρακας καὶ ἐπιχειρεῖς 
Ἵ - ; ; Ὑ ψ Ἁ 

πράττειν. ἐπαινῶ σὲ καὶ ϑαυμάξω. χαριν δὲ οὐ τὴν 
-» 5 οἱ “»"» » ἰὴ Ὰ Ἁ ἤ;Ἅ 

τυχοῦσαν οἶδα ὑπὲρ ἐμαυτοῦ. οτι μὲ πρὸς τὴν δια- 
’ , . ἢ ᾿ ᾿, ᾿ ' » , " 

νοιῶν ταύτην καὶ τὸ ἐγχείρημα χρήσιμον σαυτῷ νὲ 
τ - Ἀ ’ ἰχ “ -»" 

νομίκας. μέχρι νῦν μὲν γάρ, ὥσπερ τις ἔφη τῶν πα- 
" - Ὶ "Ἕ Ρ ' ν. ' , “κμ κω 3 " »" ων » 

ὅ λαιῶν αὐτῷ ἱκανὸς εἶναι μᾶντις, κάγῶ ἐξαρκεῖν μην 

ἐμαυτῷ περὶ τοὺς λόγους λις καὶ τοῦ σὺ δέ ἐμαυτῷ περὶ τοὺς λόγους, μόλις καὶ τοῦτο. συ δὲ μὲ 
᾽ ’ Ἁ “ 3 , ν 2 νυ" Ἁ ἐπαίρεις καὶ ϑαρρεῖν ἀναπείϑεις., εἰ ἀνδρὶ καὶ παι- 

ν ωὡ Ὁ“ ’ »»" 

δείας ἐπὶ πλεῖστον ἥκοντι καὶ τηλικούτῳ δύναμαι 
" Π ᾿ ’ .νν , “ ς 

χρήσιμος εἶναι. δυναίμην δ᾽ ἂν τυχόν. ὥσπερ ὁδὸν 
᾿ Ὅν (λ ἥ ) Ἴ 2 ) ὧ Ῥ» ὝΩ - ν᾿ 40 ἐόντε μάλα ἰσχυρῶ καὶ ἀκμαάξοντι παῖς ἢ τις πρεσ- 

Γ᾿ ,ὕ Ἁ ᾿ Ἂ ᾿ " ῇ) ν᾿ 

βυτης ἐνίοτε νομεὺς ἐπίτομον δείξας ἢ λεωφόρον. ἣν 
3 ΠῚ ". ᾽ » ὦ.» Ἁ ᾿. Ἁ - “σ΄ οὐκ ἔτυχεν εἰδώς. αλλ ἵνα μὴ πολλὰ λέγω πρὸ τοῦ 

ΟΠΑΤΙΟ ΧΥΠῚ. με ῳἢ ἢ 

"75 μπράγματος, ἤδη οἷς προσέταξας ἐγχειρητέον. μξεξιρα- 
κέῳ μὲν οὖν ἢ νέῳ ἀνδρὶ τοῦτε πράττειν ἀποχωρῆσαι 
βουλομένῳ καὶ πρὸς ἀσκήσει γενέσϑαι καὶ δύναμιν 
περιποιήσασϑαι λόγων ἑτέρων ἔργων τε καὶ πρά- 

οΝ ἕξεων δεῖ. σὺ δὲ οὔτε ἄπειρος τοῦ ἔργου οὔτε ἀπολι-: 
πεῖν τὸ πράττειν δύνασαι οὔτε χρήξεις δικανικῆς δυ- 
νάμεώς τὲ καὶ δεινότητος, ἀλλὰ τῆς πολιτικῷ ἀνδρὶ 
πρεπούσης τε ἅμα καὶ ἀρχούσης. τοῦτο μὲν δὴ πρώ- 
τον ἴσϑι, ὅτι οὐ δεῖ σοι πόνου καὶ ἘαΑΘ ΚΦ τῶ 
μὲν γὰρ ἐπὶ πολὺ ἀσχήσαντι ταῦτα ἐπὶ πλεῖστον 10 
προάγει. τῷ δ᾽ ἐπ᾽ ὀλίγον χρησαμένῳ συλλήψει τὴν 

ποι ψυχὴν καὶ ὀχνηρὰν ποιεῖ προσφέρεσϑαι, καϑάπερ 
τοὺς ἀσυνήϑεις περὶ σώματος ἄσκησιν, εἴ τις κοπώσειε 
βαρυτέροις γυμνασίοις. ἀσϑενεστέρους ἐποίησεν" 
ἀλλ᾽ ὥσπερ τοῖς ἀήϑεσι τοῦ πονεῖν σώμασιν ἀλείψεως 
δεῖ μᾶλλον καὶ κινήσεως συμμέτρου ἢ γυμνασίας, 
οὕτω σοι περὶ τοὺς λόγους ἐπιμελείας ἐστὶ χρεία μᾶὰλ- 
λον ἡδονῇ μεμιγμένης ἢ ἀσκήσεως καὶ πόνου. τῶν 
μὲν δὴ ποιητῶν συμβουλεύσαιμ' ἄν σοι Μενάνδρῳ 
τὲ τῶν κωμικῶν μὴ παρέργως ἐντυγχάνειν καὶ Εύρι- 
πίδῃ τῶν τραγικῶν, καὶ τούτοις μὴ οὕτως αὐτὸν ἀνα- 
γιγνώσκοντα. ἑτέρων ἐπισταμένων μάλιστα μὲν καὶ 

ΠΗ ἡδέως, εἰ δ᾽ οὖν, ἀλύπως ὑποκρίνασϑαι᾽ πλείων 
γὰρ ἡ αἴσϑησις ἐπαλλαγέντι τῆς περὶ τὸ ἀναγιγνώ- 
ὄχειν ἀσχολίας. καὶ μηδεὶς τῶν σοφωτέρων αἰτιάση- 
ταί μὲ ὡς προχρίναντα τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας τὴν 
Μενάνδρου ἢ τῶν ἀρχαίων τραγῳδῶν Εὐριπίδην" 
οὐδὲ γὰρ οἵ ἰατροὶ τὰς πολυτελεστάτας τροφὸς συν- 
τάττουσι τοῖς ϑεραπείας δεομένοις, ἀλλὰ τὰς. ὠφελί- 
μους. πολὺ δ᾽ ἂν ἔργον εἴη τὸ λέγειν ὅσα ἀπὸ τού- 
τῶν χρήσιμα" ἥ τε γὰρ τοῦ Μενάνδρου μέμησις ἅπαν - 
τος ἤϑους καὶ χάριτος πᾶσαν ὑπερβέβληκε τὴν δεινό- 
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τητὰ τῶν παλαιῶν κωμικῶν, ἤ τε Εὐριπίδου προσή- ἅγυμον περὶ τὰς λέξεις οὐχ οὕτω φαῦλον ὥστε σε λυ- 

νειὰ καὶ πυϑανότης τοῦ μὲν τραγικοῦ ἀπαυϑαδήματος πῆσαι. Ἔφορος δὲ πολλὴν μὲν ἱστορίαν παραδίδωσι, 

καὶ ἀξιώματος τυχὸν οὐκ ἂν τελέως ἐφικνοῖτο, πολι- τὸ δὲ ὕπτιον καὶ ἀνειμένον τῆς ἀπαγγελίας σοι οὐκ 

τικῷ δὲ ἀνδοὶ πάνυ ὠφέλιμος ἔτι δὲ ἤϑη καὶ πάϑη ἐπιτήδειον. τῶν γὲ μὴν ῥητόρων τοὺς ἀρίστους τίς ᾿ 

δ δεινὸς πληρῶσαι, καὶ γνώμας πρὸς ἅπαντα ὠφελί- πρὶ ἢ οὐκ ἐπίσταται; Ζημοσϑένην μὲν δυνάμει τὲ ἀπαγγε- δ 

μοὺς καταμίγνυσι τοῖς ποιήμασιν : ἅτε φιλοσοφίας β λίας καὶ δεινότητι διανοίας καὶ πλήϑει λόγων πάν- 

᾿ς οὐκ ἄπειρος ὦν. Ὅμηρος δὲ καὶ πρῶτος καὶ μέσος τας τοὺς ῥήτορας ὑπερβεβληκότα, Δυσίαν δὲ βραχύ- 

ὦ καὶ ὕστατος παντὶ παιδὶ καὶ ἀνδρὶ καὶ γέροντι. το- β τητι καὶ ἁπλότητι καὶ συνεχείᾳ διανοίας καὶ τῷ λελη- 

σοῦτον ἀφ ̓ αὑτοῦ διδοὺς ῦσον ἕκαστος δύναται λα- ϑέναι τὴν δεινότητα; πλὴν οὐχ ἂν ἐγώ σοι συμβου- 

10 βεῖν. μέλη ὃὲ καὶ ἐλεγεῖα καὶ ἴαμβοι καὶ διϑύραμβοιον λεύσαιμι τὰ πολλὰ τούτοις ἐντυγχάνειν, ἀλλ Ὑπερείδῃ 1 

τῷ μὲν σχολὴν ἄγοντι πολλοῦ ἄξια" τῷ δὲ πράττειν τε μᾶλλον καὶ Αἰσχένῃ. τούτων γὰρ ἁπλούστεραί τε 

τε καὶ ἅμα τὰς πράξεις καὶ τοὺς λόγους αὔξειν δια- αἷ δυνάμεις καὶ εὐληπτότεραι αἷ κατασκευαὶ καὶ τὸ 

νοουμένῳ οὐκ ἂν εἴη πρὸς αὐτὰ σχολή. τοῖς δ᾽ ἵστο- β κάλλος τῶν ὀνομάτων οὐδὲν ἐκείνων λειπόμενον. 

ρικοῖς διὰ πολλὰ ἀνάγκη τὸν πολιτικὸν ἄνδρα μετὰ 51 ἀλλὰ καὶ “υκούργῳ συμβουλεύσαιμ᾽ ἂν ἐντυγχάνειν 

ιό σπουδῆς ἐντυγχάνειν. ὅτι καὶ ἄνευ τῶν λόγων τὸ σοι, ἐλαφροτέρῳ τούτων ὄντι καὶ ἐμφαίνοντί τινα ἐν 15 

ἔμπειρον εἶναι πράξεων καὶ εὐτυχιῶν καὶ δυστυχιῶν Ϊ τοῖς λόγοις ἁπλότητα καὶ γενναιότητα τοῦ τρόπου. 

οὐ κατὰ λόγον μόνον, ἀλλὰ ἐνίοτε καὶ παρὰ λόγον ᾿ς ἐνταῦϑα δή φημι δεῖν. καὶ εἴ τις ἐντυχὼν τῇ παραι- ἢν 

ἀνδράσι τε καὶ πόλεσι συμβαινουσῶν, σφόδρα ἀναγ- “0ῃ νέσει τῶν πάνυ ἀκριβῶν αἰτιάσεται, μηδὲ τῶν νεωτέ- 

καῖον πολιτικῷ ἀνδρὶ καὶ τὰ κοινὰ πράττειν προαι- ρῶν καὶ ὀλίγον πρὸ ἡμῶν ἀπείρως ἔχειν" λέγω δὲ 

20 ρουμένῳ. ὃ ὃ γὰρ πλεῖστα ἑτέροις συμβάντα ἐπιστά- ἢ τῶν περὶ ᾿Αἀντίπατρον καὶ Θεόδωρον καὶ Πλουτίωνα 30 

μενος ἄριστα οἷς αὐτὸς ἐγχειρεῖ διαπράξεται καὶ ἔκ ἢ χαὶ Κόνωνα καὶ τὴν τοιαύτην ὕλην. αἷ γὰρ τούτων 

τῶν ἐνόντων ἀσφαλῶς. καὶ οὔτε εὖ πράττων πα- δυνάμεις καὶ ταύτῃ ἂν εἶεν ἡμῖν ὠφέλιμοι, ἧ αὐὖν ϑδὺ 

ρὰ μέτρον ἐπαρϑήσεται. δυσπραγίαν τε πᾶσαν οἴσει β ἐντυγχάνοιμεν αὐτοῖς 'δεδουλωμένοι τὴν γνώμην, 

γενναίως διὰ τὸ μηδ᾽ ἐν οἷς εὖ ἔπραττεν ἀνεννόητος ὥσπερ τοῖς παλαιοῖς. ὑπὸ γὰρ τοῦ δύνασϑαί τι τῶν 

25 εἶναι τῆς ἐπὶ τὸ ἐναντίον μεταβολὴ ἢ9. Ἡροδότῳ μὲν εἰρημένων αἰτιάσασϑαι μάλιστα ϑαρροῦμεν πρὸς τὸ 55 

οὖν, εἴ ποτὲ εὐφροσύνης σοι δεῖ, μετὰ πολλῆς ἡσυχίας 119 το αὐτοῖς ἐπιχειρεῖν, ῃ καὶ ἥδιόν τις παραβάλλει 

ἐντεύξει. τὸ γὰρ ἀνειμένον καὶ τὸ γλυκὺ τῆς ἄπαγγε- β αὑτὸν ᾧ πείϑεται συγκρινόμενος οὐ καταδεέστερος, 

λίας ὑπόνοιαν παρέξει μυϑῶδες μᾶλλον ἢ ἱστορικὸν β ἐνίοτε δὲ καὶ βελτέων φαίνεσθαι. τρέψομαι δὲ ἤδη 1} 

τὸ σύγγραμμα εἷναι. τῶν δὲ ἄκρων Θουκυδίδης ἐμοὸὸ ἢ ἐπὶ τοὺς Σωκρατικούς, οὗς δὴ ἀναγκαιοτάτους Μ᾿ Ἄθων 

ὦ δοχεῖ καὶ τῶν δευτέρων Θεύπομπος. καὶ γὰρ ῥητορι- β φημι παντὶ ἀνδρὶ λόγων ἐφιεμένῳ. ὥσπερ γὰρ οὐδὲν 30 

χόν τι περὶ τὴν ἀπαΊ γγελίαν τῶν λόγων ἔχει, καὶ οὐκ ῦψον ἄνευ ἁλῶν γεύσει κεχαρισμένον, οὕτως οὐδὲν 

ἀδύνατος οὐδὲ ὀλίγος περὶ τὴν ἑρμηνείαν, καὶ τὸ ῥά- εἶδος ἔμοιγε δοκεῖ ἀκοῇ προσηνὲς ἂν γενέσϑαι χάρι- 

σον 
ΝΧ) 
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καὶ πρὸς πλῆϑος κατὰ ταὐτὸ καὶ βασιλικῶς τένα τρό- 
πον διαλεχϑῆναι, καὶ ἐξαπατῆσαι ὕπως πΟΛΘΜΗΗς 
μὲν ἐπὶ βλάβῃ. φίλους δ᾽ ἐπὶ τῷ συμφέροντι, καὶ μά- 
τὴν ταραττομένοις ἀλύπως τἀληϑὲς καὶ πιστῶς εἰ- 
πεῖν. καὶ τὸ μὴ ῥᾳδίως πιστεύειν τοῖς ὑπερέχουσι καὶ ὃ 
οἷς ἐξαπατῶσιν οὗ ὑπερέχοντες καὶ οἷς κατξασνρατῃ" 

γοῦσι καὶ καταστρατηγοῦνται ἄνϑρωποι. πᾶντα ταῦ- 
τὰ ἱκανῶς τὸ σύνταγμα περιέχει. ἅτε γὰρ οἶμαι μι- 1 
γνὺς ταῖς πράξεσι τοὺς λόγους, οὐκ ἐξ Νὔρει πέραν 

τ' .- »Ν ἃ Ἢ ω. ᾿» ᾿ 

τος Σωκρατικῆς ἄμοιρον. τοὺς μὲν δὴ ἄλλους μαχρον 
Ἵν - ᾿ ν ὦ , Ὶ ͵ 

ἂν εἴη ἐπαινεῖν καὶ ἐντυγχάνειν αὐτοῖς οὔ τὸ τυχόν. 
λι .---- - Ἁ Γ ι " ν 3 “»""- ψνε " ἃ Υ͂ ) 

χ Ξενοφῶντα δὲ ἔγωγε ἡγοῦμαι ἀνδρὶ πολιτικῷ καὶ μοὸ- 1518 
“ -» γω - » ἢ - . ὃ, Ἴ " 

νον τῶν παλαιῶν ἐξαρκεῖν δύνασθαι" εἴτε ἐν πολε- 
ψνι " ἤ 3 “ ᾿ " ᾽ 

5 μῷ τις στρατηγῶν εἴτε πόλεως ἀφηγούμενος εἴτε ἕν 

δήμῳ λέγων εἶτε ἐν βουλευ τηρίῳ εἴτε καὶ ἐν δικαστη- 

ρίῳ μὴ ὡς ῥήτωρ ἐθέλοι μὸν ον, ἀλλὰ καὶ ὡς πολιτικὸς 

χαὶ βασιλικὸς ἀνὴρ τὰ τῷ τοιούτῳ προσήκοντα ἐν δίχῃ 

εἰπεῖν" πάντων ἄριστος ἐμοὶ δοκεῖ καὶ λυσιτελέστατος 
᾿ ᾿ . , ' 

τά τε γὰρ διανοήματα ᾿ βὼν οὐδὲ μιμησάμενος. ἀλλ᾽ αὐτὸς πράξας ἅμα καὶ τὸ 
εἰπῶν.. πι ϑανωτάτους ἐποίησεν ἕν ἅπασέίτε τοῖς συν- 
τάγμασι καὶ ἐν τούτῳ μάλιστα, οὗ ἐπιμνησϑεὶς ἐτυγ- 
χανον. καὶ εὖ ἴσϑι, οὐδένα σοι τρόπον μεταμελήσει; 
ἀλλὰ καὶ ἐν βουλῇ καὶ ἐν δήμῳ ὁ ὀρέγοντός σοι χεῖρα 

ιυ πρὸς ταῦτα πάντα Ξενοφῶν. 

σαφῆ καὶ ἁπλᾶ καὶ παντὶ ῥάδια φαινόμενα, τὸ τε εἶδος 

τῆς ἀπαγγελίας προσηνὲς καὶ κεχαρισμένον καὶ πειστι- 

χόν, πολλὴν μὲν ἔχον πιϑανότητα, πολλὴν δὲ χάριν καὶ 

ἐπιβολήν, ὥστε μὴ λόγων δεινότητι μόνον, ἀλλὰ καὶ 

δ 16 γοητείᾳ ἐοικέναι τὴν δύναμιν. εἰ γοῦν ἐθελήσειας αἰσϑήσει τοῦ ἀνδρός. εἰ αὐτῷ προϑύμως καὶ φιλοτί- 15 

αὐτοῦ τῇ περὶ τὴν ᾿ἀνάβασιν πραγματείᾳ σφόδρα Ι ἢ μὼς ἐντυγχάνοις. γράφειν μὲν οὖν οὐ συμβουλεύω ΙΥ̓ 

οὐδένα λόγον εὑρήσεις τῶν ὑπὸτον ἢ σοι αὐτῷ ἀλλ᾽ ἢ σφόδρα ἀραιῶς, ἐπιδιδόναι δὲ μᾶλ- 

ὃν οὐ διείληπται. καὶ λον. πρῶτον μὲν γὰρ ὁμοιότερος τῷ λέγοντι ὁ ὁ ὑπα- 

γορενῶν τοῦ γράφοντος" ἔπειτα ἐλάττονι πόνο) γίγνε- 

ἐπιμελῶς ἐντυχεῖν. 

σοῦ λεχϑῆναι δυνησομένων,. 

κανόνος ἂν τρόπον ὑπόσχοι τῷ πρὸς αὐτὸν ἀπευ- 

20 ϑῦναι ἢ μιμήσασϑαι βουλομένῳ. εἶτε γὰρ ϑαρρῦναι ται" ἔπειτα δὲ πρὸς δύναμιν μὲν ἧττον συλλαμβώνει 20 

τοὺς σφόδρα καταπεπτωκότας χρήσιμον πολιτικῷ ἀν- ὌΝ τοῦ γράφειν. πρὸς ἕξιν δὲ πλεῖον. καὶ γράφειν ὁξ 

δρέ, καὶ πολλάκις ὡς χρὴ τοῦτο ποιεῖν δείκνυσιν᾽ οὐ ταῦτά σε ἀξιῶ τὰ σχολικὰ πλάσματα, ἀλλ᾽, εἴπερ 

εἴτε προτρέψαι καὶ παρακαλέσαι, οὐδεὶς Ἑλληνικῆς ἄρα, τινὰ τῶν λόγων. οἷς ἂν ἡσϑῆς ἐντυγχάνων. μά- 

φωνῆς ἐπαΐων οὐκ ἂν ἐπαρϑείη τοῖς προτρεπτικοῖς 4528 λιστα τῶν Ξενοφωντείων, ἢ ἀντιλέγοντα τοῖς εἰρημέ-. 

[13 5 Ξενοφῶντος λόγοις ἐμοὶ γοῦν κινεῖται ἡ διάνοια καὶ 

ξὺ τοσούτων ἔργων τοῖς λόγοις λαμβάνειν μέντοι. εἴ σοι ῥάδιον μεμνῆσϑαι. τὰ ἐκεί- ἐνίοτε δακρύω μεταξ 
᾿ ἂ "- .Ὶ 

ἐντυγχανων᾽ εἴτε μέγα φρονοῦσι καὶ ἐπηρμένοις ομι- νῶν ἄμεινον. τῷ τε γὰρ τρόπῳ τῆς ἀπαγνολένε μη: 

τῇ ἀκριβείᾳ τῶν διανοημάτων πάνυ συνήϑεις ποιεῖ. λῆσαι φρονίμως καὶ μήτε παϑεῖν τι ὑπ᾽ αὐτῶν δυσ- 

χερανάντων μήτε ἀπρεπῶς δουλῶσαι τὴν αὑτοῦ διά- “ πλέγω δὲ οὐχ ἵνα σύνταγμά τι ὅλον, ὥσπερ οἱ παῖδες, 
0 νοιαᾶν καὶ τὸ ἐκείνοις κεχαρισμένον ἐκ παντὸς ποιῆσαι, εἴρων συνάπτῃς. ἀλλ᾽ ἵνα, εἴ τί σοι σφόδρα ἀρέσειε, 80 

καὶ ταῦτα ἔνεστι. καὶ ἀπορρήτοις δὲ λόγοις ὡς προσ- τοῦτο κατάσχῃς. πλείονα περὶ τούτου μειρακίῳ ἂν 

ήκει χρήσασϑαι καὶ πρὸς στρατηγοὺς ἄνευ πλήϑους ἔγραψα, σοὶ δὲ ἀρκεῖ τοσαῦτα. καὶ γὰρ εἰ ἐλάχιστα 

μοις ἢ τὰ αὐτὰ ἕτερον τρόπον ὑποβάλλοντα. καὶ ἀνα- :Ὁ 
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ἀναλάβοις, πολὺ ὀνήσει. καὶ εἰ δυσκόλως ἔχοις καὶ 

μετὰ ὀδύνης πράττοιβ - οὐκ ἐξ ἁπαντος ἀναγκαῖον. 

ἀλλὰ ἔοικα μὲν πάνυ μηκῦ! ναι τὴν συμβουλίαν" σὺ 

δὲ αἴτιος ἀναπείσας καὶ προκαλεσάμενος. ὥσπερ οἱ 

5 ἐν πάλῃ ὑπερέχοντες τοῖς ἀσϑενεστέροις ὑπείκοντες 

ἐνίοτε ἔονσαν αὐτοὺς πείϑεσϑαι ἰσχυροτέρους εἷ- 

ναι" καὶ σὺ ἔοικας, ἃ κρεῖττον τυγχάνεις εἰδώς. ἐμὲ 

προτρέψαι ὡς ἔλαττον ἐπισταμένῳ γράψαι. βουλοί- 

μην δ᾽ ἄν, εἴ σοι κεχαρισμένον εἴη. καὶ ἐν τῷ αὐτῷ 

10. ποτὲ ἡμᾶς γενέσϑαι, ἵνα καὶ ἐντυγχάνοντες τοῖς πα- 

λαιοῖς καὶ διαλεγόμενοι περὶ αὐτῶν χρήσιμοί τι ρα 

νοίμεϑα᾽ ὥσπερ τοῖς ξω) ράφοις καὶ πλάσταις οὐκ 

ἀπόχρη εἰπεῖν ὅτι δεῖ τοιάδε τὰ χρώματα εἶναι καὶ 

τοιάσδε τὰς γραμμάς, ἀλλὰ μεγίστη ὠφέλεια, εἴ τι΄851 

ι αὐτοὺς ἢ γράφοντας ἢ 3 πλάττοντας ἴδοι" καὶ ὡς τοῖς 

παιδοτρίβαις οὐκ ἀρκεῖ εἰπεῖν τὰ παλαίσματα, ἀλλὰ 

καὶ δεῖξαι ἀνάγκη τῷ μαϑησομένῳ" οὕτω καὶ ἐν ταῖς 

τοιαύταις συμβουλίαις πλείων ἣ ὠφέλεια γίγνοιτ᾽ ἄν, 

εἴ τις αὐτὸν πράττοντα ἴδοι τὸν συμβεβουλευκότα. 

20 ὡς ἔγωγε, καὶ εἰ ἀναγιγνώσκειν μὲ δέοι σοῦ ἄκροω- 

μένου. τῆς σῆς ἕνεκα ὠφελείας οὐκ ἂν ὀκνήσαιμι; 

στέργων τέ σε καὶ τῆς σῆς φιλοτιμίας ἀγάμενος καὶ 

τῆς πρὸς ἐμὲ τιμῆς χάριν εἰδώς. 

᾿ " ᾿ τ, ν ᾿ ΕῪΥ 

ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΑΥ̓ΤΟΥ ΦΙΛΗΚΟΙΑΣ. 

Ἐδέοντο μὲν πάλαι τῶν οἰκείων τῶν ἐμῶν τινὲς . . ι 
3 

ἐντυγχάνειν μοι καὶ τῶν πολιτῶν δὲ ἐλέγοντο ἐπι- 
5 ϑυμεῖν πολλοὶ ϑεάσασϑαι, νομίξοντες πλέον τι παρὰ 

τοὺς ἄλλους ἔχειν μὲ διὰ τὴν ἄλην καὶ τὴν μετα- 

ΟΕΝΑΤΙΟ ΧΙΨ. 

βολὴν τοῦ βίου καὶ διὰ τὴν δοκοῦσαν αὐτοῖς τοῦ 
σώματος ταλαιπωρίαν " τελευτῶντες δὲ ἤδη καὶ ἐνε- 
χάλουν, ἀδικεῖσϑαι φάσκοντες. ἐγὼ δὲ οὐκ ἤϑελον 
ἐγγὺς ἐέναι πρὸς αὐτοὺς τοὺς ὅρους, ἀλλὰ ἐδόκει μοι 
τὸ τοιοῦτον παντελῶς ἀχϑομένου τινὸς εἶναι τῇ φυγῇ 
καὶ ἐπιϑυμοῦντος κατελϑεῖν᾽" ὥσπερ οὗ μηδὲν κατα- 
λιπόντες ἐν τῇ κύλικι δῆλοί εἰσι πάνυ διψῶντες. ἐλ- 

οηϑῶν οὖν εἰς Κύξικον ἐκεῖ διέτριβον καὶ παρεῖχον. εἴ 
τις βούλεταί μοι τῶν ἐπιτηδείων συγγίγνεσϑαι. καὶ 
δὴ τὸ τοῦ κιϑαρῳδοῦ τοῦτο ὃ λέγουσιν ἔσωσέ με, 
ὠδήν τινα ἄσαντα αὐτοῖς. ἐπεὶ γὰρ ἡκεν ὃ ἄριστος 
τῶν νῦν. κιϑαρῳδῶν,. ὡς δ᾽ ἔνιοί φασιν, οὐδὲ τῶν 
πρότερον οὐδενὸς ἐνδεέστερος, ἀλλ᾿ οὐδὲ “Ἵφίονος 
τοῦ ἐκ πελάγους, μαντευόμενοι δῆλον ὅτι, πῶς γὰρ 
ἂν εἰδεῖεν τὸ σαφὲς οὐκ ἀκούσαντες ἐκείνου; ὡς δ᾽ οὖν 
τάχιστα ἤσϑοντο ἐπιδημοῦντα τὸν ἄνδρα, εὐϑὺς καὶ 
σπουδὴ ἀμήχανος καὶ πάντες ἐβάδιζον εἰς τὸ βουλευ- 
τήριον. ἐγὼ οὖν καὶ αὐτὸς ἐξεῖναι νομίξων καὶ ἡμῖν 
ἀκοῦσαι καὶ μεταλαβεῖν οὕτω καλῆς εὐωχίας, ἐν ἀν- 
ϑρώποις τρισχιλίοις καὶ πλείοσιν ἥκον ἐν πρώτοις 
πάνυ ϑαρρῶν. εἰμὶ δὲ φιλήκοος καὶ φιλόμουσος 
᾽ τη 3 ᾿ ᾿ - [) , ἀτεχνῶς, οὐ πάνυ ἔμπειρος ὧν μουσικῆς᾽ ὥστε εἴπερ 
ἔτυχον γεγονὼς κατὰ ταὐτὸν Ὀρφεῖ, δοκῶ μοι. πρῶ- 

ΠἸΚΈΟΡ ἂν ἐπηκολούϑουν, εἰ καὶ ἔδει μετὰ ΨΡΡΟΟΥ τινῶν 
ἐπεὶ καὶ νῦν ταὐτὸ 

"ν ἤ ἢ) ." τουτὸ πασχω πολλάκις. ἐπειδὰν εἰσαφίκωμαι σοφι- 
» .».»»,.» Ἁ - “ ν᾿ " Ἁ στοῦ, διὰ τὴν προσοῦσάν μοι ἀκρασίαν περὶ τοὺς 

ἢ μόσχων, οὐδὲν αἰδούμενος" 

) ὈΝ λόγους, καὶ μετὰ τοιούτων συναγελάξομαι ϑρεμ- 
μάτων. ὡραίων καὶ καλῶν, ἄλλως δὲ ϑορυβούντων 
καὶ σκιρτᾶν προϑυμουμένων. τοῦτο δὲ πέπονθα πρὸς : 
τοὺς σοφιστάς τε καὶ ῥήτορας ἅπαντας σχεδόν᾽ κα- 
ϑάπερ οἱ πτωχοὶ καὶ τοὺς μετρίως εὐπόρους μακαρί- 
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ξουσι διὰ τὴν αὑτῶν ἀπορίαν, κἀγὼ τοὺς ἁμῃγέπῃ πατρίδος “αχεδαιμονίων εἰσβεβληκότων εἰς τὴν 4τ-- 
δυνατοὺς λέγειν ϑαυμάξω καὶ ἀγαπῶ διὰ τὸ αὐτὸς 02 "»τικὴν ἢ Φιλίππου ἐπιόντος ἢ ἄλλων πολεμίων, ὁ δὲ 
ἀδύνατος εἶναι λέγειν. τὸ μέντοι τῶν κιϑαρῳδῶν ἀναχωρήσειεν εἰς Μέγαρα ἢ Αἴγιναν ἕνεκα τοῦ μὴ 
τε καὶ νὴ Δία τῶν ὑποκριτῶν οὐ παρ᾽ ὀλίγον μοι ᾿ς στρατεύεσϑαι μηδὲ κινδυνεύειν, οὗτος ἂν ἐριίμφ νι" 

5 δοχεῖ διαφέρειν πρὸς ἡδονήν. ἢ τε γὰρ φωνὴ, μείξων ρηκέναι λέγοιτο; ἢ εἴ τις συχνὴν οὐσίαν κεκτημένος 
καὶ δῆλον ὅτι ἐπιμελεστέρα ἢ τε λέξις οὐχ αὐτοσχέ- ἕνεκα τοῦ διαφυγεῖν τὰς λειτουργίας ἀπέλϑοι ἐκ τῆς 
διος. ὥσπερ ὴ τῶν ῥητόρων ἐξ ὑπογύου τὰ πολλὰ πόλεως: ἢ εἴ τις ἰᾶσϑαι τοὺς νοσοῦντας ἱκανὸς ὦν, 
πειρωμένων λέγειν. ἀλλὰ ποιητῶν ἐπιμελῶς καὶ καὶ φίλων δὴ καὶ ἐπιτηδείων αὐτῷ καμνόντων, ὅπως 
χατὰ σχολὴν πεποιηκότων. καὶ τά γε πολλὰ αὖ- μὴ κακοπαϑῇ καὶ πράγματα ἔχῃ τούτους ϑεραπεύων, 

ιὸ τῶν ἀρχαῖά ἐστι καὶ πολὺ σοφωτέρων ἀνδρῶν ἢ ἀπολίποι τὲ αὐτοὺς καὶ ἀποδημήσειεν εἰς ἕτερον τό- 
τῶν νῦν᾽ τὰ μὲν τῆς κωμῳδίας ἅπαντα᾽ τῆς δὲ πον; ἢ εἴ τις ἄλλος, ἐν πόλει δέον ἐξετάξεσϑαι καὶ 
τραγῳδίας τὰ μὲν ἰσχυρά. ὡς ἔοικε, μένει" λέγω αὐτόν. ἄρχειν καὶ ἀρχαῖς ὑπηρετεῖν καὶ φυλακάς τι- 
δὲ τὰ ἰαμβεῖα" καὶ τούτων μέρη διεξίασιν ἐν τοῖς 1558 νας φυλάττειν ἀγρυπνῶν μὴ βούλοιτο, ἀλλ᾽ ὅπως 
ϑεάτροις᾽ τὰ δὲ μαλακώτερα ἐξερρύηκε τὰ περὶ τούτων ἀπηλλαγμένος ἁπάντων ἔσται καὶ μηδεὶς 

5" τὰ μέλη" ὥσπερ οἶμαι τῶν ἀνθρώπων τῶν παλαιῶν αὐτὸν ἐξελέγξῃ μηδὲ κωλύσῃ πίνοντα καὶ καϑεύ- 
ὅσα μέν ἐστι στερεὰ τοῦ σώματος. ὑπομένει τῷ χρόνῳ. δονταὰ καὶ ῥαϑυμοῦντα, ἑτέρωσε ἀποχωροῖ ποι; ἄρα 
τά τε ὀστᾶ καὶ οἱ μύες, τἄλλα δὲ ἐλάττω γίγνεται. τούτους ἀναχωρεῖν ῥητέον: ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν δῆ- 
οὐκοῦν τὰ σώματα ὁρᾶται τὰ τῶν παντελῶ 70 ’ γερόντων λον ὅτι φεύγουσί (42 καὶ δραπετεύουσι;; καὶ οὐκ ἃ ἂν 

ἐνδεδωκότα καὶ λαγαρά " ὅσοι δ᾽ αὖ παχεῖς γέροντες 905 εἴῃ πρόφασις αὐτοῖς οὐδὲ συγγνώμη τῆς τοιαύτης 

20 ὑπὸ πλούτου καὶ τρυφῆς. ἰσχυροῦ μὲν οὐδενὸς προῦσ- σχολῆς τε καὶ ἀποδράσεως. εὴ οὖν τοὺς ἀπὸ τῶν 
ὄντος ἔτι. πιμελῆς δὲ ἀντὶ τῶν σαρκῶν. εὐτραφεῖς ἀνωφελῶν πραγμάτων καὶ τῶν οὐ προσηκουσῶν αὐ- 
δὴ ὁρῶνται καὶ νεώτεροι τοῖς πολλοῖς. τοῖς ἀσχολιῶν ἀπιόντας καὶ σχολήν τινα πορίξοντας 

αὑτοῖς ἀπὸ τῶν ἐνοχλούντων μάτην ῥητέον ὡς ἀνα- 
χωροῦντας. ἀλλ᾽ οὕτω μὲν οὐχ ὃ μεταβὰς ἐκ πόλεώς 
τινος εἰς ἑτέραν πόλιν ἢ ἐκ τόπου εἰς ἕτερον τόπον : 

ΠΕΡῚ ΑΝΑΧΟΩΟΡΗΣΈΕΩΣ. Ἧ ἀναχωρεῖν λέγοιτ᾽ ἄν" ὅπου γὰρ ἂν ἀφίκηται. πολλὰ 
ἂν εἴη τὰ ἐμποδὼν αὐτῷ γιγνόμενα καὶ οὐκ ἐῶντα 

Τί γάρ ποτε τὸ τῆς ἀναχωρήσεώς ἐστι καὶ τίνας τὰ προσήκοντα ποιεῖν. καὶ γὰρ τὸ ἐπὶ πολὺ πότῳ 
χρὴ τιϑέναι τοὺς ἀναχωροῦ ντας: αρά γε τοὺς ἀπὸ συνεῖναι καὶ τὸ πίνοντα ἢ κυβεύοντα ἢ ἄλλο τι τῶν 
τῶν προσηκόντων ἔργων αὐτοῖς καὶ πράξεων ἀφι- βλαβερῶν καὶ ἀσυμφόρων πράττοντα διατελεῖν παν- 

2» σταμένους. τούτους χρὴ φάσκειν ἀναχωρεῖν; οἷον εἴ ταχοῦ τὰ αὐτά ἐστι καὶ τὸ συνδιατρίβειν ἀεὶ τῷ ἐν- 
τις ᾿ϑηναῖος ὦν. δέον αὐτὸν στρατεύεσθαι ὑπὲρ τῆς τυχόντι ἀδολεσχοῦντα καὶ ἀκούοντα λόγων οὐδὲν 

ὈΙΟ. 1. 19 



200 ὉΙΟΝῚΚ ὈΒΚ ΒΕΘΈΒυ 

χρησίμων ἢ περὶ τὰ βασιλέως πράγματα διατρίβειν 

ἢ τὰ τοῦ δεῖνος: ὡς ἔφη τις. οὐ γάρ ἐστιν ἀνόητος 

τῆς αὑτοῦ ψυχῆς κύριος; ἀλλὰ ῥεμβόμενός τε καὶ 

ἀγόμενος ῥᾳδίως ὑπὸ τῆς τυχούσης προφάσεως καὶ 

δ ὁμιλίας. ὥστε οἵ πολλοὶ ἄνϑρωποι., καϑάπερ οἵ ἄσω- 

τοι τῶν χρημάτων οὐκ ἂν δύναιντο ἀποδοῦναι λόγον 

πρὸς ῦ,τι ἀνηλώκασιν ἕκαστον αὐτῶν, φαίνεται δ᾽ 

ὕμως ἀνηλωμένα πάνυ συχνὰ χρήματα; οὐδὲ οὕτοι 

τοῦ χρόνου τε καὶ βίου δύναιντ᾽ ἂν ἀποδοῦναι λόγον, 1918 

ιο πρὸς ὅ,τι ἑκάστην ἡμέραν ἀνήλωσαν ἢ μῆνα ἢ ἐνιαυ- 

τόν᾽ φαίνεται δ᾽ οὖν παριὼν ὁ βίος καὶ δαπανώμενος 

ὃ χρόνος, οὐκ ὀλίγου ἄξιος τοῖς ἀνθρώποις οὐδὲ ἥτ- 

τονος. ἐμοὶ δοκεῖν, ἢ τὸ ἀργύριον. ἀλλ᾽ ὅμως μιᾶς 

δραχμῆς ἀπολομένης ἀνάγκη αἰσϑέσϑαι καὶ δηχϑῆναι 

18 ἁμῃγέπῃ" εἰ δὲ καὶ πλείους τις ἐχβάλοι. οὐ πολλοί 

εἰσιν οἱ ἐπὶ τῶ τοιούτῳ πράως ἔχοντερ᾽ λέγω δὲ οὐ 

διὰ τὴν ἀμέλειαν λυπούμενοι καὶ δακνόμενοι καὶ διὰ 
᾿ ν. ἡ » .4 ". ἢ 3 ᾽ 

τὸ μὴ προσέχειν ἐφ᾽ οἷς ἄξιον ἣν δακνεσϑαι,; ἀλλ 

ἐπὶ τῇ ἀπωλείᾳ τῶν δραχμῶν. ἡμέρας δὲ ἐξελθούσης 

0 καὶ ἀπολομένης καὶ δύο καὶ τριῶν οὐδείς ἐστιν ὃς 

ἐφρόντισεν. ἀλλ᾽ ἐκεῖ μὲν δύνανται λογίξεσϑαι ὅτι 

εἰ μὴ προσέξουσι μηδὲ φροντιοῦσι τῶν τοιούτων . λά- 

ϑοι ἂν αὐτοὺς ἡ σύμπασα οὐσία διαρρυεῖσα καὶ ἀπο- 

λομένη᾽" ἐνταῦϑα δὲ οὐ δύνανται ταὐτὸ τοῦτο λογέ- 

5 σασϑαι, ὡς εἰ μὴ προνοήσουσιν ἑκάστης ἡμέρας καὶ 

φυλάξουσι μὴ εἰκῇ προϊέναι, λάϑοι ἂν αὐτοὺς ὁ σύμ- 
πας βώος διαρρυεὶς καὶ ἀπολόμενος. ἀλλ᾽ ὅτι γε οὐ 

τόπος ἐστὶν ὁ παρέχων οὐδὲ τὸ ἀποδημῆσαι τὸ μὴ 
φαῦλ᾽ ἄττα πράττειν οὐδὲ εἰς Κόρινϑον ἢ Θήβας ἀνα- 

40) κεχωρηκέναι, τὸ δὲ τὸν βουλόμενον πρὸς αὑτῷ εἶναι" 

χαὶ γὰρ ἐν Θήβαις καὶ ἐν Μεγάροις καὶ πανταχοῦ 
σχεδὸν οὗ τις ἂν ἀπέλϑῃ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἰτα- 

ΦΘῸΝ 

ΟΒΑΤΙΟ ΧΧ, 291 

λέας ἔνεστι τό τε ἀργεῖν καὶ τὸ ῥαᾳϑυμεῖν ᾿ καὶ οὐκ 
ἀπορήσει προφάσεως, ὅπου ἂν τύχῃ ὦν, δι᾿ ἣν βλα- 
κεύων τε καὶ ̓ ἀσχολούμενος ἀναλώσει καὶ πάνυ πολὺν 
χρόνον, ἂν οὕτω τύχῃ. “μὴ οὖν βελτίστη καὶ λυσιτελε- 
στάτη πασῶν ἡ εἰς αὑτὸν ἀναχώρησις καὶ τὸ προσ- 5 
ἕχειν τοῖς αὑτοῦ πράγμασιν, ἐάν τ᾽ ἐν Βαβυλῶνι 
τύχῃ τιβ ὧν ἐάν τ᾽ 4ϑήνησιν ἐάν τ᾽ ἐν στρατοπέδῳ 
ἐάν τ᾽ ἐν νήσῳ μικρᾷ καὶ μόνος. αἷ γὰρ τοιαῦται 
ἀναχωρήσεις καὶ ἀποδημίαι. μικράν τινα ἔχουσι ῥοπὴν 
πρὸς τὸ σχολὴν ἄγειν καὶ τὸ πράττειν τὰ δέοντα᾽ 10 
ὥσπερ τοῖς ἀσϑενοῦσιν ἐφ᾽ ἑτέρας καὶ ἑτέρας κλίνας 

εν κατακλίνεσθαι φέρει μέν τινα ἐνίοτε μικρὰν ἀνά- 
παυσιν, οὐ μὴν ἱκανήν γὲ οὐδ᾽ ὥστε ἀπαλλάξαι. 
ἰδεῖν δὲ ἔστι καὶ ἐν τῷ πάνυ πολλῷ ϑορύβῳ τε καὶ 
πλήϑει οὐ κωλυόμενον πράττειν ἕκαστον τὸ αὑτοῦ 15 
ἔργον, ἀλλ᾽ ὅ τε αὐλῶν ἢ διδάσκων αὐλεῖν τοῦτο 
ποιεῖ πολλάκις ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς ὁδοῦ τὸ διδασκαλεῖον 
ἔχων καὶ οὐδὲν αὐτὸν ἐξίστησι τὸ πλῆϑος οὐδὲ ὁ 
ϑόρυβος τῶν παριόντων, ὃ ὃ τε ὀρχούμενος ὁμοίως ἢ 
ὀρχηστοδιδάσκαλος πρὸς τούτῳ ἐστίν. ἀμελήσας τῶν 30 
μαχομένων τε καὶ ἀποδυομένων καὶ ἄλλα πραττὸν- 
τῶν, ὃ τὲ κιϑαριστὴς ὃ τε ξωγράφος" ὃ δὲ πάντων 
σφοδρότατον ἐστιν" οἵ γὰρ τῶν γραμμάτων διδάσκα- 

4η Ν Ψ , , - Ε ω 
9 8λοὸν μετὰ τῶν παίδων ἐν ταῖς ὁδοῖς κάϑηνται., καὶ 

οὐδὲν αὐτοῖς ἐμποδών ἐστιν ἐν τοσούτῳ πλήϑει τοῦ 35 
διδάσκειν τε καὶ μανϑάνειν. ἤδη δέ ποτε εἶδον ἐγὼ 
διὰ τοῦ ἱπποδρόμου βαδίξων πολλοὺς ἐν τῷ αὐτῷ 
ἀνθρώπους ἄλλον ἄλλο τι πράττοντας, τὸν μὲν αὐὖ- 

λοῦντα. τὸν δὲ ὀρχούμενον, τὸν δὲ ϑαῦμα ἀποδιδό- 
μενον, τὸν δὲ ποίημα ἀναγιγνώσκοντα, τὸν δὲ ἄδον- 80 
τα, τὸν δὲ ἱστορίαν τινὰ ἢ μῦϑον διηγούμενον καὶ 
οὐδὲ εἷς τούτων οὐδένα ἐκώλυσε προσέχειν αὑτῷ καὶ 

19} 
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τὸ προκείμενον πράττειν. καίτοι τούτων οὐδέν ἐστι ἄλλο τρεπομένη, ὅταν τι προφανῇ ποτε ἡδονήν τινὰ 
τῶν ἔργων, ὃ συνάγει τὴν ψυχὴν καὶ καϑίστησι καὶ ἢ ῥαστώνην ἔχον, ὥσπερ ὕδατος ἐν ἑτεροκλινεῖ χω- 

καταφρονεῖν ποιεὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων. παιδεία δέ, ρέῳ ὅποι ἔτυχε τρεπομένου, οὐδὲν ἂν ὠφεληϑείη 

ὡς ἔοικε. καὶ φιλοσοφία, αἵ μάλιστα τοῦτο διαπράτ- οὐδ᾽ ὑπὸ τῆς πάσης ἡσυχίας τὲ καὶ ἐρημίας. οἶδα γὰρ 

5 τονται. πολλῆς ἐρημέας » τε καὶ ἀναχωρήσεως τυγχά- φοι ἔγωγε καὶ τῶν κυνῶν τὰς μὲν καλῶς ἀχϑείσας καὶ 

νουσι δεόμεναι" καὶ ὥσπερ τοῖς νοσοῦσι ν. εἶ μὴ παν- φιλοπόνους. ἐπειδὰν ἀφεϑῶσιν, εὐϑὺς ἀναξητούσας 

ταχόϑεν ἐστὶ σιωπή τε καὶ ἧσυ χία. οὐ δυνατὸν ὕπνου τὸ ἴχνος. καὶ οὐδ᾽ εἰ πάντες ἀποκαλοῖεν οὐκ ἂν ποτὲ 

μεταλαβεῖν, οὕτως ἄρα καὶ τοῖς φιλολόγοις, εἰ μὴ τοῦτο ἀπολιπούσας" οὐδ᾽ εἰ πολλαὶ μὲν φωναὶ πον" 

πάντες ὑποσιγήσουσιν αὐτοῖς καὶ (τὲ ὅραμα μηδὲν ταχόϑεν φέροιντο, πολλαὶ δὲ ὀσμαὶ ἀπό τε τῶν καρ- 

ιὺ ἄλλο ἔσται μήτε ἀκούσματος ἀκούειν μηδενός, οὐκ πῶν καὶ ἀνθῶν ἐμπλέκοιντο, πολὺ δὲ πλῆϑος ἀν- 

ἄρα οἵα τε ἔσται ἡ ψΨ υχὴ τοῖς α "τῆς προσέχειν καὶ περὶ ϑρώπων τε καὶ ἄλλων ξώων φαίνοιτο καὶ ἴχνη τὰ 

ταῦτα γίγνεσϑαι. ἀλλ᾽ ἔγωγε ὁρῶ καὶ τοὺς πλησίον μὲν ἵππων. τὰ δὲ βοῶν. τὰ δὲ προβάτων, οὐδὲν οὔτε 
τῆς ϑαλάττης οὐδὲν πάσχοντας, ἀλλὰ καὶ διανοεῖσϑαι ὁρᾷ τούτων οὔτε αἰσϑάνεται αὐτῶν οὐδενός, ἀλλὰ 

δυναμένους ἃ βούλονται διανοεῖσθαι καὶ λέγονταβ ἐκεῖνα παριδοῦσα πανταχόϑεν ἐκλέγει τὸ ἴχνος. κἀ- 

15 καὶ ἀκούοντας χαὶ καϑεύδοντας. ὑπόταν αὐτοῖς ὦ ἢ κείνῳ ἕπεται, μέχρι ἂν εὕρῃ τε καὶ ἀναστήσῃ τὸν λα-. 

καιρός. ὅτι οὐδὲν οἴονται προσήκειν αὑτοῖς τοῦ ψό- γῶν, καὶ μετὰ ταῦτα κατέχει διώκουσα, δι᾽ ὁποίων 

φου τούτου οὐδὲ φροντίξουσιν. εἰ δέ γε ἐβούλοντο μαι ἄν ποτε ἴῃ χωρίων. καὶ οὔτε πεδίον οὔτε ὄρος οὔτε 

προσέχειν ὁπότε μείξων ἢ ἐλάττων γίγνοιτο ἦχος ἢ τὰ λίαν τραχέα οὔτε χαράδρα ἢ ῥεῦμα ἀποκωλύει 

διαριϑμεῖν τὰ κύματα τὰ προσπίπτοντα ἢ τοὺς λάρους αὐτήν. πολλούς τινας δρόμους τοῦ λαγῶ ϑέοντος καὶ 

0 τε καὶ τἄλλα ὄρνεα ὁρᾶν, ὅπως ἐπιπέτονται ἐπὶ τὰ β πειρωμένου ἐξαπατᾶν" τὰς δὲ ἀμαϑεῖς τε καὶ ἀπαι- 

χύματα καὶ νήχονται ῥαδίως ἐπ᾽ αὐτῶν, οὐκ ἂν ἦν δεύτους κύνας βραδέως μὲν αἰσϑανομένας., ταχέως 
αὐτοῖς σχολὴ ἄλλο τι ποιεῖν. οὐκοῦν καὶ ὅστις δυ- κεν δὲ ἀπαγορευούσας,. εἰ δέ ποϑὲν ἀλλαχόϑεν προσπέ- 

νατὸς ἐννοῆσαι περὶ τῶν πολλῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ σοι ϑροῦς, εἴτε ὑλακὴ κυνῶν εἴτε ἀνθρώπων φϑεγ- 
ϑορύβου τοῦ κατ᾽ αὐτοὺς καὶ τῶν πραγμάτων, ὅτι ξαμένων ὁδοιπόρων ἢ νομέων, εὐϑὺς ἀνακυπτούσας 

25 οὐδὲν διαφέρει ταῦτα τῶν ἐν τῇ ϑαλάττῃ γιγνομέ- ἐκ τοῦ ἴχνους κἀκεῖ φερομένας. τούτων δὴ πάντων; 

νῶν. οὐκ ἂν ἐνοχλοῖτο ὑπ᾽ αὐτῶν. ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν, τοι ῦπερ ἔφην, τὸ ἔϑος αἴτιον. ὁμοίως δὲ καὶ τὴν ψυχὴν 

ὡς ἔοικε. πολλοῦ ἄξιον τὸ μάϑημα καὶ δίδαγμα. τὸ ἐθίζειν ἂν δέοι μηδέποτε ἀποτρέπεσϑαι μηδὲ ἀνα- 

τὴν ψυχὴν ἐθίζειν ἕπεσϑαι τῷ λόγῳ καὶ μὴ ἐπ᾿ ἄλλ᾽ χωρεῖν τοῦ δοκοῦντος εἶναι προσήκοντος ἔργου. εἶ 

ἄττα τρέπεσϑαι ἢ τά τε προκείμενα καὶ δοκοῦντα ὃὲ μή, οὐ ῥάδιον περιγενέσϑαι οὐδὲ ἐξεργάσασϑαι 

40 ὀρθῶς ἔχειν. καὶ ἡ μὲν οὕτως ἐϑισϑεῖσα ψυχὴ λόγῳ οὐδὲν ἱκανῶς. ἢ οὐκ ἐν ταῖς ἐρημίαις καὶ ἡσυχίαις, 

δυνήσεται ἅπαντα διαπράττεσϑαι τὰ προσήκοντα αὖ- οὐκ ἐνταῦϑα μάλιστα ἀνευρίσκουσιν οἷ ἀνόητοι ἄν- 

τῇ ἡ δὲ δεμβομένη τε καὶ ἀλύουσα καὶ ἄλλοτε ἐπ᾽ ϑρῶποι ὕπως μηδὲν διανοῶνται τῶν δεόντων, ἕτερα 
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Ν “ ἡ 3 Ἣν ᾽ Ν ἃ Ἀ Ἁ " “ὋΣ ἤ 

πολλὰ καὶ ἄτοπα διανοήματα,, οἷς ἀγαπῶσι συνόντες, ὁμοέως δὲ καὶ τὰς Πυδῶν τε καὶ Φρυγῶν τάς τε 
"" ᾿ ᾿ ,»ν ᾿ Ἁ ,, ’ “ 6 

τυραννίδας τε καὶ πλούτους καὶ ἄλλ᾽ ἄττα ϑαυμαστὰ ἐν Μέσβῳ καὶ τὰς ἐν Μυσίᾳ γυναῖκας ὑπερεώρα. 
ἤ ) 3 ,)Ἥ ΝᾺ εἰ ᾿ . 

ἀναπλάττοντες αὑτοῖς; οἱ μὲν ϑησαυρούς τινας ἀνα- πυνϑανόμενος δὲ ἐν Σπάρτῃ τινὰ εἶναι ΖΙιὸς λεγο-- 
Α, " Ὕ Λ γ' δ ᾽ Λ μ μ᾿ ΓὋ ὁ τὶ ἢ Γν 4 ἤ Ἷ, εἰ ἡμὲ ἡ ) σχάπτοντες. χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου πληϑος ἐξαίφνης μένην ϑυγατέρα., [Μενελάῳ συνοικοῦσαν, ἀνδρὶ βα- 

᾿ ᾿ , Ν - - 3 » "» , ς “ἝΝ 

5 ἀμήχανον ὅσον κτώμενοι, οἱ δὲ βασιλεῖς τε καὶ μον- ᾿ς σιλεῖ καὶ βασιλέως ἀδελφῷ τῆς συμπάσης Ἑλλάδος. 
ἄάρχους πόλεών τε καὶ ἐϑνῶν ἀποδεικνύντες σφᾶς αὐ  ἔὄλἣν ἐμνήστευσαν τε καὶ ἔσπευσαν λαβεῖν πολλὰ ξδνα 
τούς, ἔπειτα ἤδη τὰ ἑξῆς περὶ τὴν τυραννίδα πάντα καὶ δῶρα διδόντες οἱ πρῶτοί τε καὶ ἄκροι τῶν Ἐλ- 
πράττοντες, τοὺς μέν τινας ἀποκτιννύντες, τοὺς ὃὲὃὲὁ ἔἑ λήνων᾽ καὶ δὴ καὶ ἀδελφῶν ἐλέγετο εἶναι Πολυ- 
ἐλαύνοντες. παρϑένοις δὲ καὶ μειρακίοις καὶ γυναιξὶ δεύκους καὶ Κάστορος, 4ιὸς υἱῶν γενομένων" ἐπε- 

πλησιάζοντες αἷς ἂν ἐθέλωσιν, ἑστιάσεων δὲ καὶ εὐω- Π΄΄ ϑύμησεν αὑτῷ ταύτην γενέσϑαι τὴν γυναῖκα. ἄλλως 
χιῶν τῶν πολυτελεστάτων μεταλαμβάνοντες, οἵ δὲῤΓῤΛ᾽ ἢ μὲν οὖν οὐ πάνυ τι ἡγεῖτο δυνατόν. εἰ δὲ ϑεός τις 
τινες ἀργύριον ἐκδανείξζοντες ἢ ἄλλας ἐργασίας ἐργα- ΄ ὑπόσχοιτο καὶ δοίη, τάχ᾽ ἂν γενέσϑαι τὸ τοιοῦτον. 
ξόμενοι, οἷον ἐγρηγορότες τε καὶ ὁρῶντες ὀνείρατα ᾿ς καὶ τένα δὴ ϑεὸν ἄλλην εἰκὸς τὰς τοιαύτας χαρίξεσϑαι 
ποικίλα καὶ παντοδαπὰ πλάττοντες αὑτοῖς. ἐνίοτέγε χάριτας τὴν κρατοῦσαν τὲ καὶ ἄρχουσαν τῶν περὶ τοὺς 

Ἁ - ᾽ , ἤ , ᾿ Ἂ ἤ " 3 »"ὝἪ ΑἉ “ 

ὃ μὴν ἐκ τῶν ὀνειράτων τούτων ἀποβαίνει καὶ ὕπαρ ᾿ς ψάμους τε καὶ ἔρωτας ; οὐκοῦν ἐχείνης μὴ διδούσης 

20 

αὐτοῖς τὰ φαυλότατα καὶ ἀτοπώτατα. τυραννίδες μὲν θη ἀδύνατον ἡγεῖτο τὸν γάμον. πῶς ἂν οὖν ἐκείνην πεί- 
γὰρ οὐ πάνυ τι ἐκ τῶν τοιούτων γίγνονται" οὐ γὰρ“: σαι χαρίσασϑαι ἢ εἰ τρόπον τινὰ γίγνοιτο αὐτὸς προσ- 
ἐθέλει ἡ τυραννὶς ὑπὸ ῥαᾳϑύμου τε καὶ τρόπον νὰ ἔἑ φιλὴς τῇ ϑεῷ καὶ δωρεάν τινα καὶ χάριν δεδωκώς; 
ἀεὶ κοιμωμένης διανοίας ϑηρεύεσϑαι, ἀλλὰ τοὐύναν.-. ἢ ἀλλ᾽ οὔτε χρημάτων αὐτὴν τυγχάνειν δεομένην, ἅτε 
τίον ὑπὸ δριμείας τε καὶ ἀγρύπνου φροντίδος δα- τς χρυσῆν οὖσαν καὶ πάντα χρήματα ἁπλῶς κεκτημένην, 
πάναι δὲ καὶ ἔρωτες καὶ τοιαῦταί τινὲς διατριβαὶ οὔτε ϑυσιῶν᾽ πάντας γὰρ αὐτῇ πανταχοῦ ϑύειν" 
πολλοῖς ἤδη πολλάκις ἀπήντησαν. οἷον δὴ ἐγὼ οἶμαι οὔτε ἄλλῃ τινὶ ὁμιλίᾳ καὶ δεήσει ῥαδίως ὑπακοῦσαι 
τὸν ᾿Δλέξανδρον, ὡς ἐτύγχανε σχολὴν ἄγων ἐν τῇ ἄν" ἀλλ᾽ εἰ οὗ μάλιστα ἐπεϑύμει καὶ ὃ πάντων τι- 
Ἴδῃ περὶ τὰ βουκόλια, τοιαύτης ἐννοίας καὶ ἐπιϑυ- μιώτατον νενόμικε, τοῦτο προσϑείη τις αὐτῇ καὶ 
μέας αὐτῷ γενομένης ὡς ἄρα εὔδαιμόν τε καὶ μακά- μαρτυρήσειεν., ὥς ἐστι καλλίστη, τάχ᾽ ἂν ἀγαπῆσαι 

ρίον τὸ τὴν πασῶν καλλίστην γυναῖκα ἔχειν, καὶ οὔτε αὐτήν. νικᾶν δὲ καὶ προκρίνεσϑαι κατὰ τοῦτο τίνος 
βασιλεία τούτου ἄξιον τοῦ χρήματος οὔτε πλοῦτος οὔτεοτν ἄν ποτε ἀξιώσειεν ἢ ϑεῶν τῶν πρώτων τε καὶ μεγί- 
κρατεῖν μαχόμενον ἁπάντων ἀνθρώπων, μετὰ ταῦτα στων, ᾿4ϑηνᾶς τε καὶ Ἥρας; καὶ ἔτι μᾶλλον, εἰ φαί- 
ἤδη διανοεῖσϑαι τίς τε δὴ καὶ παρὰ τίσιν ἡ τοιαύτη ψνοιντὸ ἐκεῖναι μεγάλα καὶ ϑαυμαστὰ παρεχόμεναι 

80 γυνὴ καὶ πόϑεν ἂν αὐτῷ γῦτος ὑπάρξ (μος " δῶρα ἕν ἧς νίκης. οὕτω δὴ διελϑώ ὶ ἐξερ- 80 γυνὴ καὶ πόϑεν ἂν αὐτῷ τοιοῦτος ὑπάρξαι γάμος ὥρα ἕνεκα τῆς νίκης. οὕτὼ δὴ διελϑῶν τὲ καὶ ἐξερ 
᾿ ὃ ν μι ᾿ ν» , ᾿ ' " [χ ἡ ᾿ " ἣ ΔΔῈ ν νΚ " “ “- και ἢ τὰς μὲν ἐν Ἰλίῳ νυμφὰς και παρϑένους ατὲε 20 Ν γασαμενος τὴν ασὑτὴηῦυ δοξαν καὶ ἐπινοιχν. Οοἱον ψυχης 

, Ἅ ν» "4 Ἢ ᾽ ν ων - δ ; »." Η , τυραννος ὧν ἡτίμαξε καὶ οὐκ ὥετο ἀξίας τυχεῖν, ἐν ὑπνῳῷ φαντασίαις καὶ δόξαις ἐπακολουϑούσης καὶ 
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Ἁ ἀμ δ πὰ 
μακρὸν τι καὶ συντεταγμένον υφαινούσης οναρ . κρι- 
τής τε ὑπὸ τοῦ Διὸς γίγνεται τῶν ϑεῶν,. καὶ τὰς μὲν 
αὐτάς τε ὑπερεῖδε καὶ τὰ δῶρα αὐτῶν, τὴν δὲ προ- 
ἔκρινεν ἐπὶ μισϑῷ τε καὶ δώρῳ τῷ λαβεῖν τὸν γά- 

δ μὸν ἐκείνης τῆς " γυ ναικός , ὑπὲρ ἧς ἐνεθυμήϑη τε καὶ 
εὔξατο. εἰ μὲν οὖν αὐτὸ τοῦτο βουκόλος καὶ ἰδιώτης 

ἔτυχεν ὦν, οὐδὲν ἂν πρᾶγμα ἀπήντησεν ἐκ τοῦ τοι- 
οὕτου ὀνείρατος. νῦν δὲ ἐπειδὴ τύραννος καὶ δυνά- 
στης ἦν. καὶ πλούτῳ τε ἰσχύων καὶ ἀρχῇ πόλεως τῆς 
τότε μεγίστης καὶ τῇ τῶν γονέων πρὸς αὐτὸν εὐ- 
νοίᾳ, τὰ λοιπὰ ἤδη ἔργῳ ἐξειργάσατο, ὡς ἐπὶ τούτοις 
ἀληϑῶς γεγονόσι ναῦς τε ναυπηγησάμενος καὶ ἕταί- 
ρους συναγαγὼν καὶ πλεύσας ἐπί τε τὴν Ἑλλάδα καὶ « 

Σπάρτην καὶ εἰς τὴν οἰκίαν ἀφικόμενος τὴν Με- 
νελάου καὶ Ἑλένης καὶ ξενίων τυχών. ἀναπείσας κα- 

ταλιπεῖν αὐτὴν τὸν ἄνδρα καὶ τὴν Ελλάδα, ἧκεν ἄγων 
εἰς Τροίαν, πολλῶν καὶ χαλεπῶν πραγμάτων καὶ 
συμφορῶν ἀρχήν. οὕτως αἱ μὲν ἰδιωτικῆς καὶ ἀδυ- 
νάτου ψυχῆς ἔννοιαέτε καὶ ἐπιϑυμίαι ὑπηνέμιοί τε καὶ 

0 ἀδρανεῖς. καὶ οὐδὲν ἀπ᾽ αὐτῶν γίγνεται χαλεπόν, 

ἀλλ᾽ ὥσπερ τὰ τῷ ὄντι ὀνείρατα ἀναστάντων εὐϑὺς 

οἴχεται καὶ οὐδὲν αὐτῶν, ὥς φασι, τὸν ἥλιον οὐδὲ 
τὴν ἡμέραν ὑπομένει, παραπλησίως καὶ τὰ τοιαῦτα 
ἔχει ἐπιϑυμήματαά τε καὶ ἐλπίσματα. τὰ δὲ τῶν 
μονάρχων ἢ πλουσίων ἢ ἄλλην τινὰ ἐχόντων δύναμιν 
ἐπὶ πέρας ἀφικνεῖται πολλάκις χαλεπόν τε καὶ φοβε- 
ρόν. καὶ ἔστιν ὅμοιον, ὥσπερ ἐμοὶ δοκεῖ. τὸ τοιοῦ- 
τον ὑπηνεμίοις γεννήμασι. φασὶ γὰρ δὴ ὠὰ γίγνε- 
σϑαι οὕτως ἄνευ συνουσίας τε καὶ μίξεως ἄρρενος, 

80 ἃ καλοῦσιν ὑπηνέμια, ὡς ὑπ᾽ ἀνέμῳ προσπεσόντι 
; “" ᾿ΠΕ ὦ τ ρξντ,  ρεα ᾿ γιγνόμενα. οϑὲν δὴ καὶ Ὅμηρος, ἐμοὶ δοκεῖν, οὐκ 

, ἤ 6 ἤ Ψψ ων » ὔ ω , Ι ἀδύνατον ἡγησάμενος οὐδὲ ἀπέϑανον τοῖς ἀνθρώποις δοὺᾺ 

ΠΑ ΧΕΙ. " 

φανῆναι ἵππων ὑπηνέμιον γένος. τὸν Βορρᾶν ἔφη 
ἐρασϑέντα Τρωικῶν τινῶν ἵππων ἐμπλὴῆσαί τε αὐτὰς 

9 γονῆς καὶ γένος ἵππων ἐξ αὐτῶν γενέσϑαι. [πολλάκις 
ἔκ τινος ἐνθυμήματος ψευδοῦς καὶ ἀδυνάτου ἀποβῆ- 
ναι πρᾶγμα ἀληϑές. ] εἴρηται δέ μοι πάντα ταῦτα ἀπ᾽ 
ἐχείνης τῆς ἀρχῆς καὶ ἐκτροπῆς, ὦ ὅτι δεῖ τὴν ψυχὴν 
ἐθίξεσϑαι τὰ δὲ δέοντα πράττειν καὶ διανοεῖσϑαι 
πανταχοῦ τὲ καὶ ἐν ἅπαντι ϑορύβῳ καὶ ἐν ἁπάσῃ 
ἡσυχίᾳ. εἰ δὲ μή; τὸ τῆς ἐρημίας τε καὶ ἡσυχίας 
οὐδὲν μεῖξον καὶ ἀσφαλέστερον τοῖβ ἀνοήτοις τῶν 
ἀνθρώπων πρὸς τὸ μὴ πολλὰ καὶ ἄτοπα διανοεῖσϑαί 
τε καὶ ἁμαρτάνειν. 

ΠΕΡῚ ΚΑΛΛΟΥ͂Σ 

ΖΔ. Ὡς ὑψηλὸς ὁ 0 νεανίσκος καὶ ὡραῖορ᾽ ἔτι δὲ ἀρ- 
χαῖον αὐτοῦ τὸ εἶδος, οἷον ἐγὼ οὐχ ἑόρακα τῶν νῦν, 
ἀλλ᾽ ἢ τῶν Ὀλυμπίασιν ἀνακειμένων τῶν πάνυ 
παλαιῶν" αἱ δὲ τῶν ὕστερον εἰκόνες ἀεὶ χείρους καὶ 
ἀγεννεστέρων φαένονται; τὸ μέν τι ὑπὸ τῶν δημιουρ- 
γῶν, τὸ δὲ πλέον καὶ αὐτοὶ τοιοῦτοί εἰσιν. --- Ἦ δει- 
νὸν λέγεις, εἰ ὥσπερ φυτόν τι ἢ ξῷον ἐκλελοίπασι τῷ 

"χρόνῳ οὗ καλοί, οἷον δή φασι τοὺς λέοντας παϑεῖν 
τοὺς ἐν τῇ Εὐρώπῃ" οὐ γὰρ ἔτι αὐτῶν εἶναι τὸ γένος" 
πρότερον δὲ ἦσαν καὶ περὶ Μακεδονίαν καὶ ἐν ἄλλοις 
τόποις" εἰ οὕτως οἴχεται δὴ κάλλος ἐξ ἀνθρώπων. ---- 

ἤ 9 " “ ; . Ἁ ᾽ὔ - 
2. Τὸ γε ἀνδρεῖον. ὦ βέλτιστε" τὸ μέντοι γυναικεῖον 
" ἢ ,»νΧ , ἴσως πλεονάξει. ἀνὴρ δὲ καλὸς σπάνιον μὲν εἰ γίγνεται 

-" Ἶ ᾿ ’ὔ , 
νῦν, καὶ γενόμενος τοὺς πλείστους λανθάνει. πολ- 
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λῷ μᾶλλον ἢ οἱ καλοὶ ἵπποι τοὺς ὀρεωκόμους. εἰ δ᾽ ταῖς μητράσιν, ἐπιβαίνειν ξητοῦσι. τὸ μέντοι τῆς 

ἄρα καὶ ἅψαιντο τῶν τοιούτων, μεϑ' ὕβρεως καὶ πρὸς τροφῆς καὶ ἐνταῦϑα δείκνυσι τὴν ἰσχύν. κάλλιον μὲν 

οὐδὲν ἀγαϑόν" ὥστε μοι δοκοῦσι καὶ οἵ γενόμενοι γὰρ δὴ πολὺϊ ἵππος ὄνου. οἱ δέ γὲ ὄνοι οὐκ ἐπιϑυμοῦ- 

ταχὺ λήγειν καὶ ἀφανίξεσθϑαι. οὐ γὰρ μόνον ἡ ἀρετὴ ᾿ σιν ἵππων διὰ τὴν φύσιν, εἰ μὴ ὃς ἂν ἢ τεϑφαμμένος 

5 ἐπαίνῳ αὔξεται, ἀλλὰ καὶ τὸ κάλλος ὑπὸ τῶν τιμῶν- Ϊ ἵππου γάλακτι" ὁμοίως δὲ καὶ ἵππος πωλευϑεὶς ὑπὸ 5 

τῶν αὐτὸ καὶ σεβομένων᾽ ἀμελούμενον δὲ καὶ οὐδε. ἢ ὄνου τὸ αὐτὸ πάσχει. ἐν δὲ τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἡ 

νὸς εἰς αὐτὸ βλέποντος ἢ πονηρῶν βλεπόντων σβέν- ᾿ς ἐξουσία παράνομόν τί ἐστι. Νέρωνα γοῦν πάντες 

νυται, ὥσπερ τὰ κάτοπτρα. --- Ἶ4ρ᾽ οὖν, ὅπερ ̓ 4ϑη- ᾿ ἐπιστάμεϑα ἐφ᾽ ἡμῶν ὅτι οὐ “μόνον ἐξέτεμε τὸν ἐρώ- 

ναῖοι πολλάκις, καὶ ἡμᾶς χρὴ ἀναρχίαν ἀναγράφειν τὸν 10. Ϊ μένον, ἀλλὰ καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ μετωνόμασε γύνδες 

ιῦ παρόντα καιρόν, ὡς οὐδενὸς ὕντος καλοῦ; --- 4. Οὐ Ϊ κεῖον;, τῆς αὑτοῦ ἐρωμένης καὶ γυναικός, ἧς ἐκεῖνος τὸ 

μὰ Δία. ὡς Πέρσαι 78 ἐνόμιξον᾽" Ἑλλήνων δὲ οὐδεὶς ἐπιϑυμήσας ἔγημεν, ἀναφανδὸν εἴρξας τὴν πρόσϑεν, 

ἢ εἴ τις, ἐκ τῶν τριάκοντα. ἢ οὐκ οἶσϑα Κριτίαν τὸν 502} ἐφ᾽ ἧ τὴν βασιλείαν εἰλήφει. --- Καὶ τί ἡν τὸ ὄνομα 

τῶν τριάκοντα ; ὅτι κάλλιστον ἔφη εἶδος ἐν τοῖς ἄρ- τῇ γυναικί, ὃ τῷ εὐνούχῳ ἔϑετο; --- Ζ. Τί ὃξ σοὶ 

φεσι τὸ ϑῆλυ, ἐν δ᾽ αὖ ταῖς ϑηλείαις τοὐναντίον: γιντοῦτο; πάντως γὰρ οὐ ἹῬοδογούνη ἐλέγετο. ἀλλ᾽ 

. οὐκοῦν δικαίως ᾿4ϑηναῖοι νομοϑέτην αὐτὸν εἵλοντο ἔ ἐκεῖνός γε καὶ τὰς ἐν τῇ κεφαλῇ τρίχας διεκέκριτο, 15 

ἐπί γε τῷ μεταγράψαι τοὺς παλαιοὺς νόμους : ὃς οὐ ἢ καὶ παιδίσκαι ἠκολούϑουν, ὁπότε βαδίζοι, καὶ ἀμ- 

δένα αὐτῶν ἔλιπεν. --- Εἶεν" οἱ δὲ Πέρσαι πῶς ἐνό-  πίσχετο ἐσθῆτα γυναικείαν καὶ τά γε ἄλλα οὕτως 

μιξον. --- Δ΄. Οὐ γὰρ φανερόν. ὅτε εὐνούχους ἐποί- ἠναγκάξετο ποιεῖν" τέλος δὲ προυτέϑησαν μεγάλαι 

ουν τοὺς καλούς. ὅπως αὐτοῖς ὡς κάλλιστοι ὥσι; το- δΒημπτιμαὶ καὶ χφήματα ἄπειρα τὸ πλῆϑος, ὅστις αὐτὸν γυ- 

ο σοῦτον διαφέρειν ὥοντο πρὸς κάλλος τὸ ϑήλυ, σχε- Ι ναῖκα ποιήσειεν. ---- Ἦ οὖν καὶ ὑπέσχοντο; Ζ. Τί 20 

δὸν ὃΣ καὶ πάντες οἵ βάρβαροι, ἥπερ τἄλλα ξῷα, ἢ δὲ οὐκ ἔμελλον ἐκείνῳ ὑποσχέσϑαι τοσαῦτα διδόντι; 

διὰ τὸ μόνον τὰ ἀφροδίσια ἐννοεῖν. ὡς οὖν λέγεται ἢ ἢ οὐκ οἶσϑα τὴν δύναμιν τοῦ διδόντος ὅση ἐστίν: 

“Ζ]}.αίδαλος ποιῆσαι τὸν ταῦρον ἐξαπατῶν, περιτεῖναι ἢ ὅπου γε καὶ ὁπόταν βασιλέα ἀποδεῖξαι δέῃ, τὸν πλου- 

τῷ ξύλῳ δέρμα βοός, κἀκεῖνοι γυναικὸς εἶδος περιτι- ᾿ς σιώτατον αἱροῦνται καὶ παρ᾽ οὗ ἂν ἐλπίσωσιν ὡς 

.5 ϑέασι τοῖς ἄρρεσιν, ἄλλως ὃὲ οὐκ ἐπίστανται ἐρᾶν. ᾿ πλεῖστον ἀργύριον λήψεσθαι, τὰ δὲ ἄλλα οὐδὲν 15 

ἴσως δὲ καὶ ἡ τροφὴ αἰτία τοῖς Πέρσαις, τὸ μέχρι 05} φροντίζουσιν ὁποῖος ἂν ῇ: κἂν μέλλῃ πάντας διατε- 

πολλοῦ τρέφεσϑαι ὑπό τε γυναικῶν καὶ εὐνούχων ἢ μεῖν παραλαβὼν τὴν ἀρχήν. τούς τε ἄλλους ἅπαντας 

τῶν πρεσβυτέρων, παῖδας ὃὲ μετὰ παίδων καὶ μει- καὶ αὐτοὺς ἐκείνους τοὺς εἰληφότας τὰ χρήματα, καὶ 

ράκια μετὰ μειρακίων μὴ πάνυ συνεῖναι μηδὲ γυ- ἔτι πάντων αὐτοὺς καὶ τῶν ὑπαρχόντων ἀφαιρήσε- 

0 μνοῦσϑαι ἐν παλαίστραις καὶ γυμνασίοις. ὅϑεν ἐγὼ σϑαι. τούτῳ δὴ μάλιστα περιῆν ὁ Νέρων, καὶ οὐ- 30 
οἶμαι συμβῆναι αὐτοῖς ταῖς μητράσι μίγνυσθαι" ὥσπερ ἢ δεὶς ἀντέλεγεν αὐτῷ περὶ οὐδενὸς δ,τι εἴποι οὐδ᾽ 

οἱ πῶλοι, ἐπειδὰν ἁδρότεροι ῦντες ἀκολουϑῶσιν ἔτι ἀδύνατον ἔφη εἶναι ὃ κελεύσειεν" ὥστε καὶ εἰ πέτε- 
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σϑαι κελεύοι τινά, καὶ τοῦτο ὑπέσχετο αὐτῷ. καὶ 

συχνὸν χρόνον ἐτρέφετο ἔνδον παρ᾽ αὐτῷ ἐν τοῖς βα- 

σιλείοις, ὡς πτησόμενος. μόνος γὰρ δὴ οὐδένα τρό- 

πον ἐφείδετο χρημάτων; υὔτε διδοὺς οὔτε λαμβάνων. 

5 διὰ μόνην. μέντοι ταύτην τὴν ι ὕβριν καὶ ἀπέϑανε τὴν 

εἰς τὸν εὐνοῦχον. ὀργισϑεὶς γὰρ ἐξήνεγκεν αὐτοῦ 

τὰ βουλεύματα τοῖς περὶ αὐτόν" καὶ οὕτως ἀπέστη- 

σαν ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἠνάγκασαν ὅτῳ ποτὲ τρόπῳ ἀπο- 

λέσϑαι αὐτόν" οὐδέπω γὰρ καὶ νῦν τοῦτό γε δῆλόν 

ἐστιν" ἐπεὶ τῶν γε ἄλλων ἕνεκεν οὐδὲν ἐκώλυεν αὖ- 

τὸν βασιλεύειν τὸν ἅπαντα χρόνον, ὃν γε καὶ νῦν ἔτι 

πάντες ἐπιϑυμοῦσι ξῆν. οἱ δὲ πλεῖστοι καὶ οἴονται; 
,ὕ ἤ Ἁ φ κι ω " -» τ » ᾿. 

καίπερ τρόπον τινὰ οὐχ ἅπαξ αὐτοῦ τεϑνηκότος, ἀλλα οβ 

πολλάκις μετὰ τῶν σφόδρα οἰηϑέντων αὐτὸν ξῆν. --- 

Σὺ μὲν ἀεὶ λόγους ἀνευρίσκεις, ὥστε διασύρειν τὰ τῶν 

ἀνθρώπων. καὶ νῦν ἐξ οὐδενός. ὡς εἰπεῖν. ἐπὶ ταῦτα 

ἦλθες. ὃ δὲ ἐβουλόμην ἐφέσϑαι, οὐκ εἴασας. ; 

γάρ μου καταφρονεῖς καὶ ἡγεῖ μὲ ληρεῖν, ὅτι οὐ ΜΝ 

Κύρου καὶ ᾿Δλκιβιάδου λέγω, ὥσπερ οἵ σοφοὶ ἔτι καὶ: 

νῦν. ἀλλὰ Νέρωνος καὶ τοιούτων πραγμάτων νεῶ- 

τέρων τε καὶ ἀδόξων μνημονεύω. τούτου δὲ αἴτιον 

τὸ μὴ πάνυ φιλεῖν τοὺς τραγῳδοὺς μηδὲ ξηλοῦν 

ἐπεὶ οἷδα ὅτι αἰσχρὸν ἐστιν ἐν τραγῳδίᾳ τοὺς νῦν 

ὄντας ὀνομάξειν, ἀλλ᾽ ἀρχαίου τινὸς δεῖ παρα- 
Ὑ 33. ὠὰ Γ᾿ - - , 

5 δείγματος καὶ οὐδὲ πάνυ πιστοῦ. οἵ μὲν οὐν ἔμπρο- 

σϑὲν οὐκ ἠσχύνοντο τοὺς τότε ὄντας ὀνομάξειν καὶ 

λέγοντες καὶ γράφοντες" οἵ δὲ νῦν ἐκείνους ἐξ ἅπαν- 

τος ὀνομάξειν ξητοῦσιν. ἧτι νι δὲ τῇ σοφία πράττου- 

σιν αὐτὸ ἐγώ σοι ἐρῶ, ὡς μὴ πάντα φλυαρεῖν μὲ 

φῇς ἀλλ᾽ ἴσως ὁμοίου δέει. πάντως γάρ τινι τῶν βι- 

βλιοπωλῶν προσέσχηκας ; ἡ τί δὴ τοῦτό με ἐρω- 

τᾷς; ---- 4. Ὅτι εἰδότες τὰ ἀρχαῖα τῶν βιβλίων σπου- 
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’ δ ὼ ,’ Ὶ 

δαξόμενα, ὡς ἄμεινον γεγραμμένα καὶ ἐν κρείττοσι 
“ ’ ἣ Ἁ , »"» -»"Σ΄- 

βυβλίοις,, οἵ δὲ τὰ φαυλότατα τῶν νῦν καταϑέντες εἰς 
" ἰχς - εν - - 

σῖτον. ὅπως τό γε χρῶμα ὑμοια γένηται τοῖς παλαιοῖς, 
» Ὺ , 3 » Ὁ ἢ ἤ μι " 

καὶ προσδιαφϑείροντες ἀποδίδονται ὡς παλαιὰ. ἀλλὰ 
," Ὁ κι “ ἊΝ “»" 

τί ἦν, ὃ πάλαι δὴ ἐρέσϑαι σπεύδεις; --- Περὶ τοῦδε 
»" δ ξ 

ατοῦ νεανίσκου. οστις τέ ἐστι καὶ οὕτινος υἱός ὡς 
Ὁ ᾿ 

ἐγὼ οὐδένα πώποτε οὕτως ἐξεπλάγην. ἡ μὲν γὰρ ἡλι- 

χία παῖδα αὐτὸν ἐνδείκνυσιν ἑκκαίδεκα ἴσως ἢ ἕπτα- 

χαίδεκα ἐτῶν τὸ δὲ μέγεϑος. οὐδενὸς ἧττον τῶν ἀν- 

δρῶν" ἡ δὲ αἰδὼς τοσαύτη ὥστε καὶ τὸν προσιόντα 

αἰδεῖσϑαι εὐϑὺς ποιεῖ. καὶ οὐκ ἔστιν ἐπὶ πλέον αὐ- 
-" ἡ ς 

τοῦ εἰς τὸ πρόσωπον ὁρᾶν, εἰ μὴ καὶ αὐτὸς ἀποβλέ- 
» νυ ἤ 3 Ἢ ᾿ δ 9 ν᾿ το 

ψειεν ἀπὸ τύχης. οὐδεὶς γὰρ οὕτως ἀναιδὴς οὐδὲ 
᾿ ἰ χ 6 μ ᾿ δ - 

λίϑινός ἐστιν ὅστις ὑπομενεῖ καὶ ἀντιστήσεται ὁρῶν 
3 ᾽ ᾽ 3 ᾿ Ψ ἤ » Ἁ γ 

αὐτόν. ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀνάγκη τραπῆναι καὶ μεταβαλε- 
“-“» ΝἉ ᾿ ,. ,., ὕ) ἤ 

σϑαι τὼ ὀφϑαλμῶ. τοῦτο δὲ ἐγῶ τὸ πᾶϑος πᾶνυ 

ϑαυμάξω., ὅτι τὸ κάλλος : ἐὰν μετὰ αἰδοῦς ῃ. καὶ τοὺς 

ἀναιδεῖς τρέπει τε καὶ ἀναγκάξει αἰδεῖσϑαι. --- 
, ᾿ 3 ᾿ ᾿ ωπ 

2. Ἴσως γὰρ οὐ προσενόησας τὸ ἐν τοῖς ὕδασι γιγνό- 

μενον. --- Τί δή; --- 4. Ὅτι τοῦ ἡλίου ἐπιλάμψαντος : 

εἰς τὸ κατ᾽ εὐϑὺ μάλιστα ἀντιλ ἄμπει. καὶ ἴσως ἑόρα- 

καρ ἐν τοῖς τοίχοις τὸ κινούμενον καὶ περιτρέχον φῶς, 

οὐκ ὃν ἀληϑινόν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς ὕδασιν αὐὖ- 

"9 νΝ γῆς τοῦ ἡλίου γεγονὸς πρὸς τὸ μάλιστα κατ᾽ εὐϑύ. 

τοιοῦτον οὖν τι καὶ ἀπὸ τῆς ἀληϑινῆς αἰδοῦς ἀντι-: 

λάμπει τε καὶ ποιεῖ δοκεῖν αἰδεῖσϑαι τοὺς ὁρῶντας" 

150] κι ἔπειτ᾽ εὐϑὺς ἀπελϑόντες ἀναιβεῖς εἰσιν. ---- Ὡς ἔμοιγε 

καὶ ὃ παιδοτρίβης ἐδόκει. καὶ αὐτὸς οἷον ἐνθουσιῶν 

τε καὶ ἐκπεπληγμένος. --- 4. Οὐκοῦν ἔτι μᾶλλον 

ϑαυμάσεις; ἐπειδὰν πύϑῃ ὅτι οὗτος τοιοῦτος ὧν οὐ-: 

δενὸς υἱός ἐστι. --- Πώς λέγεις μηδενὸς εἶναι αὐτόν: 

- Ζ. Οὕτως ὕπως σὺ ἐπύϑου ὅτου ἐστίν. οἶμαι 
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γὰρ ἐρωτᾶν σε ὅτου υἱός ἐστιν. --- ᾽41λ᾽ ἡ τῶν 
Σπαρτῶν ἐστιν εἷς; --- 4. Πρέποι μὲν ἂν τῷ μεγέ- 

ϑει αὐτοῦ καὶ τῇ ἀνδρείᾳ, εἴ γε ἐπιεικεῖς ἦσαν καὶ 
φιλάνϑρωποι τὰς φύσεις, ὥσπερ ὅδε, ἀλλὰ μὴ παν- 

τελῶς σκληροὶ καὶ ἄγριοι. τῆς γῆς τὰ τέκνα " ἐπεὶ τό 

γε σῶμα οὐ φαύλως εἰκάσεις Βοιωτίῳ μᾶλλον εἰχά- 

ἕξων αὐτὸ ἢ Δακωνικῷ τε καὶ ᾿Δττικῷ. ὅτι μὲν γὰρ 

Ἑλληνικὸν ἄκρως ἐστὶν οὐ δεῖ δήπου ἀγνοῆσαι. -- 
Τί γάρ; εἴη τις ἂν τοῦ γένους διαφορὰ πρός γε τὸ 

᾽ ν᾿ ν᾿ " ᾽ “, ͵ , ᾽ 

χάλλος, ἢ οὐδένα οἴει γίγνεσϑαι ἐν τοῖς βαρβάροις τύ 
, 3 3 " ,. , Ἁ με 

καλόν; --- Ζ. ᾽4λλ᾽ οὐκ οἴει τὸ μέν τι βαρβαρικὸν εἷ- 
ΡΥ Ψ Ἁ Γ ν. Δ γν ἢ Ω’ 

ναι. ὥσπερ εἶδος καὶ κάλλος, τὸ δὲ Ελληνικὸν, ὥσπερ 
᾿ " 3 , ἢ ᾿᾽ Ν ὡ 

καὶ φωνὴν καὶ ἐσθῆτα: ἀλλ᾽ ὁμοίως σοι δοκεῖ γενέ- 
" " , ἤ .μ»"-.᾿»» 3 Ἁ Ἷ 

σϑαι καλὸς Ἄχιλλευς τε καὶ Εκτῶρ. --- Οὐ γὰρ μο- 
3 Ν ΓΙ νὟὝΌνἩῊ,ἋἩΓ "5, 6 Ἁ ἊΝ 

νον ὡς περὶ ἀνδρείου τοῦ Εκτορος ὁ ποιητὴς δι- 
,; Ἁ " " 3 

ἔξεισιν; --- 4. Ὅπου γε τὰς ναῦς ἐμπίμπρησιν" οὐ 
Ἶ Ι ] ᾽ -“-“Ὸ»ν - 

γὰρ οἶμαι περὶ κάλλους ἔπρεπεν αὑτοῦ ἔτι μεμνῆσϑαι. 
, »] -" 

τελευτήσαντος δὲ καὶ γυμνωϑέντος ἐκπλαγῆναί φησιν 
“Ψ ἤ Ά ν᾿] Ἁ ν,ν Ὸ 

αὐτοῦ τὸ κάλλος τοὺς ᾿4Ζχαιοὺς ἰδόντας, οὕτω πῶς 

λέγων" 
ΠῚ Ἁ ἤ ,. " , ᾿ " , ,Ὶ 

οἵ καὶ ϑηήσαντο φυὴν καὶ εἶδος ἀγητὸν 

Ἕχτορος. 
᾽, ᾿ ᾿ 3 . , “", . ἤ οὐ γὰρ ἣν αὑτοῖς πρότερον οἶμαι σχολή ϑηησασϑαι 

“" Ἅ»Ἤ)} Ἁ 

αὐτὸν ἀκριβῶς" καὶ ταλλα σχεδὸν σαφέστερον ἐπ- 
᾿ δ " ᾿ » ᾿. “ 

ἐξεισιν, ὡς περὶ ἀλλου τινὸς τῶν καλλίστων. τὴν τὲ 
, ὡ 3 -ν ΚΙ Ἁ 

γὰρ κεφαλὴν χαρίεσσαν αὐτοῦ φησιν εἷναι καὶ τὴν 
χύμην πάνυ μέλαιναν καὶ τὸ σῶμα οὐ σκληρόν. περὶ 

δὲ τοῦ ᾿Αχιλλέως εἴδους οὐδὲν λέγει καϑ᾽ ἕκαστον 

ἢ τῆς κόμης. ὅτι ξανϑὸς ἦν, καὶ περὶ τῆς Εὐφόρβου 

κόμης καὶ Πατρόκλου. ὡς μάλιστα ἐν ἀκμῇ τελευτη- 

σάντων. καὶ περὶ τῶν ἄλλων μικρόν τι περὶ ἑκάστου 

καὶ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν τῶν καλλίστων. πλὴν ὅτι 
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9 ἭἽ Ἂ 6 , ᾿ 

γε οὐδεὶς ἂν εἴποι τούσδε ὁμοίως εἶναι καλούς. οὐδὲ 
ΠῚ , κ}} Νὕ Ἵ ὕ 

“4λέξανδρον͵ ἡ Εὐφορβον ἡ Τρωίλον ἐοικέναι τε Με- 
, ᾿ )» ᾿ γ » ον » - νελαῳῷ καὶ Πατρόκλῳ καὶ Νιρεῖ, οὐδὲ ἐν τοῖς βαρ- 

ἤ , " - ἤ Ἂ ’ὔ Ά 

βαροις Σεσωστριν τὸν Αἰγύπτιον ἡ Μέμνονα τὸν 
, Ἢ 1 ἢ Ἦ »» 

Αἰϑίοπα ἡ Μινύαν ἡ Εὐρύπυλον ἢ Πέλοπα. 

ΠΕΡῚ ΕἸΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥ. 

Πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα εὕροι τις ἂν καὶ σύμπαντα 
ἀτεχνῶς τὰ ἔργου τινὸς ἐχόμενα καὶ πράξεως κοινὰ 
τοῖς φιλοσόφοις καὶ ῥήτορσιν, ὅσοι μὴ ἀγοραῖοι μηδὲ 
μέσϑαρνοι, πρὸς χρήματα ὁρῶντες μόνον καὶ τὰς 
ἰδιωτικὰς ἀμφιλογίας περὶ συμβολαίων ἤ τινων, 
δημοσίᾳ δὲ συμβουλεύειν καὶ νομοϑετεῖν ἀξιούμενοι" 
καϑάπερ οἶμαι Περικλῆς καὶ Θουκυδίδης ᾿άϑήνησι 
χαὶ Θεμιστοκλῆς ἔτι πρότερον καὶ Κλεισϑένης καὶ 

105Η Πεισίστρατος, ἕως ἔτι ῥήτωρ καὶ δημαγωγὸς ἠνείέχε- 
το καλούμενος. ᾿Δ4ριστείδην μὲν γὰρ καὶ “υκοῦργον 
καὶ Σόλωνα καὶ Ἐπαμεινώνδαν, καὶ εἴ τι ἕτερος τοι- 
οὔτος, φιλοσόφους ἐν πολιτείᾳ ϑετέον ἢ ῥήτορας 
κατὰ τὴν γενναίαν τε καὶ ἀληϑῆ ῥητορικήν. λέγω δὲ 
οἷον περί τε ἀγωγῆς τῶν νέων συμβουλεύοντας καὶ 
νομοϑετοῦντας, ὥσπερ ἐν Μακεδαίμονι “υκοῦργος, 
χαὶ περὶ τῆς ἐρωτικῆς ὁμιλίας καὶ περὶ χρημάτων 
χτήσεως ὕσην τὲ καὶ ὕπως δεῖ ποιεῖσϑαι. καὶ περὶ 
γάμου καὶ περὶ κοινωνίας καὶ περὶ νομίσματος καὶ 
περὶ τιμῆς καὶ ἀτιμίας καὶ περὶ οἴκων κατασκευῆς, 
καὶ πότερα χρὴ τετειχισμένην οἰκεῖν πόλιν ἢ καϑάπερ 
ὁ ϑεὸς παρήνεσε Δακεδαιμονίοις, ἀτείχιστον, καὶ περὶ 
ἀσκήσεως τῶν πολεμικῶν καὶ τάξεως. οὐ μόνον ὁπλι- 
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“- , ᾿ ᾽ , ς . ’ 

τικῆς, ἀλλὰ καὶ οἵαν ᾿Επαμεινώνδας εὑρεῖν λέγεται, 
" -» ᾽ ᾿ζ' Ἵ 

τοὺς ἐραστὰς μετὰ τῶν ἐρωμένων τάξας. ἵνα σώξοιντο 
-ὕ ἃ , : ᾿Ὶ ͵ “ὦ»Ἡ , -- ᾿.. 

μᾶλλον καὶ μάρτυρες ὦσιν ἀλλήλοις τῆς ἀρέτης καϊτν 

τῆς κακίας" καὶ τὸν λόχον τοῦτον ἱερὸν ἐπονομα- 
σϑέντα κρατῆσαι Μακεδαιμονίων τῇ ἐν Δεύκτροις 
μάχῃ. συμπάντων ἐκείνοις ἑπομένων τῶν Ἑλλήνων" 
τὸ δὲ δὴ κεφάλαιον, καὶ πολλάκις πολλοῖς παρέπιπτε, 
περί τε εἰρήνης καὶ πολέμου, ὃ νῦν τυγχάνει ξητού- 
μένον. πᾶν δὲ τὸ τοιοῦτον γένος παρὰ τοῖς φιλοσό- 

φοις καλεῖται περὶ τοῦ προσήκοντος. οἷον εἰ γαμη- 
τέον. εἰ πολιτευτέον, εἰ βασιλεῖ χρηστέον ἢ δημο- 

ἮΝ 

κρατίᾳ ἡ ἄλλῃ τινὶ καταστάσει πολιτείας" ἐν οἷς ἐστι 
" " "" ᾿ ν με καὶ τοῦτο, ἐμοὶ δοκεῖν. εἰ πολεμητέον. οὐ γὰρ μό-5118 

νον ἁπλῶς οἱ φιλόσοφοι ξητοῦσι περὶ τούτων, ἀλλὰ 
πηνίκα καὶ τίσι καὶ πρὸς τίνας καὶ τίνος συμβάντος 
ἢ μὴ συμβάντος ἕκαστα τούτων πρακτέον. διαφέρει 

δὲ τοσοῦτον, ὅτι οἵ γε ῥήτορες ἐπὶ τῶνδε ἢ τῶνδε 

σχοποῦσιν, οἷον εἰ συμφέρει πολεμεῖν ᾿4ϑηναίοις πρὸς 

Πελοποννησίους ἢ βοηϑεῖν Κερκυραίοις πρὸς Κοριν- 

ϑίους ἢ Φιλίππῳ συμμαχῆσαι Θηβαίοις ἐπὶ Φωκέας 

ἢ 4λεξάνδρῳ διαβῆναι εἰς τὴν ᾿“σίαν. ἐν γὰρ ταύ- 
ταις ἁπάσαις ταῖς βουλαῖς οὐχ ἥκιστα ἐμπίπτει καὶ 

τὸ τοιοῦτον, εἰ δίκαιον τοῖς μὴ προαδικήσασι πολε- 
μεῖν᾽ εἰ συμβέβηκεν ἀδίκημα παρὰ τούτων οἷς διανο- 
οὔνται πολεμεῖν, πηλέκον τι τοῦτο τὸ συμβεβηκός. 
οὗ φιλόσοφοι δὲ πόρρωϑεν τὰ πράγματα ὁρῶσιν. ἐπ᾽ 
αὐτῶν ἐξετάξοντες ὁποῖ᾽ ἄττα ἐστί. πολὺ γὰρ κρεῖτ- 

τον τὸ βεβουλεῦσϑαι περὶ ἁπάντων ἐκ πλείονος καὶ 
διεγνωκότας, ἐπειδὰν ἥκῃ τινὸς πράγματος καιρός, 
αὐτούς τε εἰδότας ἔχειν χρῆσϑαι καὶ ἑτέροις παραι- 
νεῖν, ἀλλὰ μὴ τρόπον τινὰ ἐξαίφνης ληφϑέντας τα- 

, ' 3 " ἢ ξ' ὃ, 

ράττεσϑαι καὶ αὑὐτοσχεδιάξειν περὶ ὧν οὐκ ἴσασιν. οἵ 
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μὲν γὰρ ῥήτορες. ὅταν δέῃ σκοπεῖν περέτινος, οὐδὲν 
εἰδότες τῶν ἄλλων πλέον οὐδὲ ἐσκεμμένοι πρότερον, 
ἅμα τε αὐτοὶ βουλεύονται τρόπον τινὰ καὶ συμβου- 
λεύουσιν ἑτέροις. οἵ φιλόσοφοι δὲ περὶ τῶν πρόξεων 
προοίδασι καὶ πάλαι βεβουλευμένοι τυγχάνουσιν" 

᾿ ν ΒΩ 3 ). »Ὕ -»" ; πον στε ἂν τις αὕτους παρακαλῇ συμβούλους τῶν πό- 
"»" μι ἐν " μή ω “ Ἷ “ “Ὁ λεῶν ἡ τῶν ἐϑνῶν ἡ τῶν βασιλέων, κρεῖττον ξξουσι 
ἃ νὴ ’ 3 ; ᾽ .-᾿" καὶ ἀσφαλέστερον ἀποφαίνεσϑαι οὐ τὸ ἐπιὸν αὐτοῖς, 

3. ων - ᾿ » , ἢ ᾿ ᾿ 3 » ᾿ οὐδὲ νῦν μὲν ταῦτα, πάλιν δὲ τἀναντία, δι᾽ ὀργὴν 
Ἃ , Ἢ Ἷ “ . 

28 ὴ φιλονεικίαν ἡ χρήμασι πληγέντες, ὥσπερ ἐπὶ τρυ- 
ἤ “ τ - “ , -" 

τάνης . ἔφη τις οἶμαι τῶν ῥητόρων αὐτῶν. κατὰ τὸ 
"  ᾳκἅ δ, ἢ Ἁ 3 Ἃ λημμα ἀεὶ ῥέποντες. λέγω δὲ οὐ ψέγων ῥητορικὴν 

, 3 Ἂν" ΝΜ . 3 , 3 Ἁ Ἁ “ἡ ᾿Ὶ οὐδὲ ῥήτορας τους ἀγαϑούς, ἀλλὰ τοὺς φαύλους καὶ 
Ἁ ω Ἁ » 

τους προσποιουμένους τὸ πρᾶγμα. 

ΟΤῚ ΕΥ̓ΔΑΙΜΩΝ Ο ΣΟΦΟΣ. 

ἢ Ἂ ω ἥ, ν 3 ς᾿ 

4. Πότερον δοκεῖ σοι εἶναι ἄνϑρωπος εὐδαίμων, 15 
ΓΙ , Ἧ “, ᾿ ’; χ " 

εἰ δὲ μή, γεγονέναι ἡ ἔσεσϑαι, ἢ ἀδύνατον ἡγεῖ τὸ 
- 3 ἤ ν , 

τοιοῦτον περὶ ἀνθρώπου, ὥσπερ εἴ τις ἀϑάνατον ἂν- 
3 "» 3 Ι ϑρῶπον λέγοι εἶναι; ἴσως γὰρ ἂν τὴν αὐτὴν ἔχοις 

ΗεΗ»Ῥγ ἡ ͵ ἂΝ ὡ »" - Ἁ 

δοξαν Ὁμήρῳ καὶ ἄλλοις συχνοῖς τῶν ποιητῶν.--- Καὶ 
»νἭ 3 

ποῦ ἀποφαίνεται περὶ τούτου Ὅμηρος; --- 4. Ὅπου 
᾿ Ἁ ᾿ μι Ἁ “" 

πεποίηκε τὸν Ζία λέγοντα αὐτόν. οὐκ ἄλλον τινὰ τῶν 
"» 6 3 τ ἡ" " “" , ͵ μ Ἁ 

ϑεῶν. ὡς οὐδὲν, φησίν. ὀϊξυρότερον εἷναι ἀνδρὸς 
᾿ ͵ »- 

ἁπάντων τῶν ξῴώων, 
δ - “ ’ 

οὔσα τὲ γαῖαν ἔπι πνείξει τε καὶ ἕρπει. 
᾿ - ᾽ν "0 Ὶ 

οὐ δοκεῖ σοι τὴν ὀϊξὺν ἄντικρυς κακοδαιμονίαν τινὰ 
»ν.- ' ᾿ ᾽ 

λέγειν; --- Ἔμοιγε. --- 4. Ἕτερος δὲ ποιητὴς οὐκ 
ὈΙΟ. 1. 20 
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“» ΥΨ , Ἁ » ᾿ ὔ 3 ἢ , “- 

ἰδία οὕτως, ἀλλὰ κοινὴ πρὸς ϑέατρον ἀγωνιξόμενος 

εἰσηγεῖται, 
Γ᾿ "" ᾿ Ν ,2) Ὑ . . , 

τὸν φύντα ϑρηνεῖν εἰς οσ᾽ ἔρχεται κακᾶ, 
ω ᾿ ᾿ " ᾿ ᾿ 

τὸν δ᾽ αὖ ϑανόντα καὶ πονῶν πεπαυμένον 
, Ν " Ὰ “Ὕ 3 , """ 

5 χαίροντας καὶ συνηδομένους οἴεται δεῖν ἐκπέμπειν. ---- οι 

Ἔστι ταῦτα. --- ΖΙ.. Οὐκουν ὀρϑῶς παρῃνεσεν. εἰ 
» -»α « . ᾿ , " ᾿ Ν ᾿ ’ 

γὰρ ἅπαξ δεῖ κλάειν τοὺς ἀνθρώπους διὰ τὴν ατυχίαν, 
“- “-Ἵ Ν...... ᾽ " 

καὶ γενομένους προσήκει ϑρηνεῖν τῶν ἐσομένων αὖ- 
Ψ »" “"» ᾿ Ἂ, , " 

τοῖς κακῶν ἕνεκεν, καὶ τελευτήσαντας. οτι πολλὰ 
᾿ ᾿ , . Ὁ Ὁ“ "..." " 

καὶ δεινὰ πεπόνϑασι., καὶ ζῶντας. οτι εἰσὶν ἕν κα- 
ΝῊ Ἥ Ἵ ἂὮ , ἃ ἃ ν "ἡ 

κοῖς. ὥστε ὥρα ἂν εἴη κατὰ τὸν ποιητὴν μηδέποτε:τν 
, 3. ὦ Ἁ - - 3 ".»Κ 

παύσασϑαι ὀδυρομένους πολὺ μᾶλλον τῶν ἀηδονῶν. 
νὌνἝν " .- .. ἮΝ " 

ἐκεῖναι μὲν γὰρ τοῦ ἡρος λέγονται ϑρηνεῖν τον ἴτυν 
᾿ ἃ “ ξ , ' ᾿, " 5» ξ . »ν . Ἀ , .ω ἃ 

τοὺς δὲ ἀνθρώπους εἶκος ἣν ϑρηνεῖν καὶ ϑέρους καὶ 
“ Ἵ . " ᾿᾿ ᾿ “- ᾽ 

᾿ χειμῶνος. πόσῳ δὲ βέλτιον τοὺς γενομένους ἐᾶν εὑ-- 
" κῃ ἃ - “- " Ἁ ἃ ω ᾿ 

ϑὺς ἀπολέσϑαι ὑπὸ τῶν κακῶν. ἀλλὰ μὴ σπαργᾶνοις 
᾽ » “ Ἁ “ 

ἐνειλοῦντας καὶ λοῦντας καὶ τιϑηνουμένους τοσαύυ- 
᾽ , “«ῷ Ὕ ΝΜ δ Ν “- νἐ 

την ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι ὁπῶς αϑλιοι ἔσονται" ἐχ- 
' - , 3 " “τ᾿ Ἷ , - . ἣ 

ϑροὼῶν γάρ, οὐ φίλων οὐδὲ κηδομένων τὸ τοιοῦτον᾽ καὶ 
᾿ ᾿ Γ, " ων ’ 

νὴ 4ία αὑτοὺς πρώτους ἀπαλλάττειν τοῦ βίου; κιν- 
Ἁ ,. ,“ι» νυ Ἷ ’ 

δυνεύουσι γὰρ κατὰ τὸν λόγον τοῦτον μόνοι φρόνιμοι 
"-. “ἢ κὰν ἃ Γύλγοις ἐλ ν γῦ δοί 

γενέσϑαι οὗ γενόμενοι ἐν Κολχοις ἐκ τῶν τοῦ δρα- 
δ", τι " ᾽γ" τ , Ο 

κοντος ὀδόντων. οὐς ἔσπειρεν Ιασων. οὔτοι γαρ, οτὲ 
" ν᾽ ἡ “ἡ ἅ , ᾿ ᾿ 

πρῶτον ἤσϑοντο γεγονότες, εὐϑὺς ἀλλήλους ἀνήρουν, 
δν  . Ὑ »" , Γι ᾿'ν Ων 

ἕως οὐδένα ἔλιπον, βοηϑοῦντες ἀλλήλοις δῆλον οτι 
" - , 3 , ν᾿ Γ 

καὶ διὰ φιλίαν τοῦτο πράττοντες, οὐ δι᾽ ἔχϑραν. ---ῦιιᾺ 
" χ ᾽ . Ἁ - Ψ ᾿ ᾿ 

Αλλὰ οὑτὸς γε ὁ ποιητῆς ληρεῖν ἔμοιγε φαίνεται. τὸ 
᾿ - ὃ“ " " " Ἣ » 6 » 

δὲ τοῦ Ὁμήρου ταράττει με, ὁτε οὕτω σαφῶς ὑυπὲρ τῶν 
4 , , , , " Π ᾿ 

ἀνθρώπων ταύτην ἀπεφήνατο τὴν γνώμην. --- ΖΙ. Καὶ 
Ψ Ν , . Ἵ “ἡ " 

τί ἄτοπον εἴρηκεν; οὐ γὰρ ὡς ἅπαντες οὗ ἀνϑρωποι 
ν"Ἂ»ν ν, " , 3 6. ω -" ᾽ ’ 

αϑλιοί εἰσί φησιν, ἀλλ᾽ οτι οὐδέν ἐστι ξῷον ἀνϑρώ- 
ν᾿ , - 3, ᾿ Ὕ ν᾿ Ἁ 

που ἀϑλιώτερον, τοῦ γε ἀϑλίου, ὥσπερ ἀμέλει καὶ 
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" . " " “" , “» 3 ἡμεῖς φαῖμεν ἂν. ἴσως γαρ τοι καὶ μόνος τῶν ἄλλων 
ἊΝ ν...γ ’ .ν , ὁ ἄνϑρωπος κακοδαίμων ἐστίν. ὥσπερ καὶ εὐδαίμων" 
" " , » Ὡ“ ’ὔ 

ἐπεί τοι καὶ μόνος ἄφρων, ὥσπερ καὶ φρόνιμος. οὔτε 
ι  φ » . » Ὁ Ἃ " » " γὰρ ἄδικος οὔτε ἀκόλαστος εἴη ἂν ἵππος ἢ σῦς ἢ 

λέων, ὥσπερ οὐδὲ ἄμουσος οὐδὲ ἀγρά 5.-το᾿ Δλλὰ ἱεῶν. ὡσπὲρ οὐδὲ ἀμουσὸς οὐδὲ ἀγράμματος. ---4λλα. 
» » ᾿ » ᾿ - ὃ , 

καλῶς μοι δοχεῖς διωρϑῶσϑαι τὸ τοῦ Ὁμήρου" καὶ 
Ἵ ἤ ὔ [χ ῥ » » 4 ὔ ἁποκριναί μοι οντιναὰ ἡγῶμαι ἄνϑρωπον ευδαίμονα 
3 : ᾽ ᾿ . , , , ἤ ᾽ - 

δίναι. --- 24Ί. 43ρ οὐ ὁ δαίμων ἀγαϑὸς ἐστι. τοῦ- 
' " » " "1 “ φ' ΜΝ ’ Ν ᾽ τον εὐδαίμονα εἶναι φῇς. οὐ δὲ μοχϑηρὸός., κακοδαί- 

Ν᾿," " " "ἤ ,] " 
μονα; --- ἔγωγε. --- 2ΖΙ. Ζαίμονα δὲ ἄλλως ἀγαϑὸν 

Ἣ » " » 
"δη λέγεις; --- Ἡ πῶς γε; -- ΟΖ4ῖ. “Ὥσπερ ἄνϑρωπον, 

ἔτι δὲ μᾶλλον ϑεόν; ἢ τοὺς ϑεούς, εἴπερ νομίζεις 
ἀγαϑοὺς εἶναι, οὐ δικαίους νομίζεις καὶ φρονίμους 
χαὶ σώφρονας καὶ τὰς ἄλλας ἀρετὰς ἔχοντας. ἀλλὰ 
ἀδίκους καὶ ἀνοήτους καὶ ἀκολάστους; --- Οὐδαμῶς 

ἤν. Ἥ 3 “" " , ΡΝ Ἁ " 

᾿ 78Ν ἔγωγε. ---- ΔΙ. Οὐκοῦν καὶ δαίμονα, εἴπερ τινὰ ἀγα- 
,. ῦ .- ν" Ἵ ν » ν - , 

ϑὸν ἡγεῖ. δῆλον ὡς δίκαιον ἡγεῖ καὶ χρήσιμον καὶ 
, Ὁ Ἁ » 3ηγ-: χ τ 

φρονιμον; --- Πῶὼς γαροῦυ; --- Ζ,. Η γὰρ ον κακον 
’ ᾿ ν Ἃ ᾿ ἡ Ξ » 

τινα νομίξεις. πονηρον οἴει τὸν αὐτὸν εἶναι καὶ ἄδὲ- 
Ν᾿ κΧ , 3 ῇ. ἤ ’ , 

κὸν καὶ ἀνοητον; --- -ἄναγκη παντῶως. --- Ζ΄. Τί δαί; 
ν » 3 Υ͂ Υ ω Ἁ ,. Ὶ “ , 

οὐ τῶν ἀνθρώπων ἕκαστον κατὰ τὸν αὐτοῦ δαίμονα 
ΓΥ 
Ἵ ν 

βιοῦν, ὁποῖος ἂν ῃ ποτε. ἀλλὰ καϑ' ἕτερον; --- Οὐ- 

δαμῶς καϑ'᾽ ἕτερον. --- 4. Οὐκοῦν τὸν τυχόντα ἀγα- 

ϑοῦ δαίμονος ἡγεῖ δικαίως ξὴν καὶ φρονίμως καὶ σω- 
φρόνως; τοιοῦτον γὰρ ὁμολογεῖς εἶναι τὸν δαίμονα 
αὐτοῦ. --- Πάνυ γε. --- 4Ι. Τὸν δὲ μοχϑηροῦ δαί- 
μόνος πονηρῶς καὶ ἀφρόνως καὶ ἀνοήτως καὶ ἀκο- 
λάστως; --- Φαίνεται ταῦτα συμβαΐένειν ἐκ τῶν εἰ- 
ρημένων νῦν. ---- 4. Ἶρα ὅστις ἄνϑρωπος νοῦν ἔχων 
ἐστὶ καὶ δίκαιος καὶ σώφρων, οὗτος εὐδαίμων ἐστὶν ἢ 
ἀγαϑῷ δαίμονι συνών ὅστις δὲ ἀσελγὴς καὶ ἄφρων 

καὶ πανοῦργος, ἀνάγκη κακοδαίμονα φάσκειν ἐκεῖνον 

20} 
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κακῷ δαέμονι συνεζξευγμένον καὶ λατρεύοντα; - τοι. ---- Ζί. Τί δαί; τῷ δαίμονι χρηστῷ ὄντι πείϑεσϑαι 
᾿4ληϑές. -- Ζ. Σοφὸν δὲ ἄλλον τινὰ καλεῖς ῆ τὸν καὶ ξῆν κατ᾽ ἐκεῖνον ̓ πότερον ἡγεῖ τῶν σωφρόνων εἶναι 

φρόνιμον ἄνϑρωπον καὶ δέκαιον χαὶ ὅσιον καὶ ἀν- καὶ νοῦν ἐχόντων ἢ τῶν πονηρῶν καὶ ἀνοήτων; --- 

δρεῖον, φαῦλον δὲ τὸν ἄδικον καὶ ἀνόσιον καὶ δειλόν; β Τῶν σωφρόνων. -- Ζ. Τὸ δέ γε μὴ πείϑεσϑαι ἱηδὲ 

δ Φημί. -- 4. Μὴ τοίνυν ἔτι ϑαι ὑμαζε τῶν λὲ γόντων, β προσέχειν, ἀλλ᾽ ἐναντίως τῷ ϑείῳ τὲ καὶ δαιμονίῳ ὅ 

ὅτι μόνον καὶ πάντα φα σὶ τὸν σοφὸν εὐδαίμονα εἶναι, ᾿ς πράττειν, τῶν κακῶν καὶ ἀγνωμόνων: - - πῶς δ᾽ [ 

τῶν δὲ φαύλων οὐδένα ὅντινα οὐ κακοδαίμονα" ἄλλως λέγοιμεν; -- Ζ. Εἶναι δὲ τοὺς πειϑομένους τῷ 

ἐπειδὴ γε καὶ σοὶ ταῦτα δοκεῖ. ---- Τὰ μὲν ἄλλα δοκεῖς ᾿ς δαιμονέῳ τοιούτῳ ὄντι ΠΝ μι, τοὺς δὲ ἀπει- 
μοι οὐ παρὰ δόξαν διειλέχϑαι" ὅπως δὲ χρὴ δαιμόνιόν ϑοῦντας καχοδαίμονας: : ᾿Ανάγκη. - «,(, Οὐκοδὺ 

τὸ τε πονηρὸν ἡγεῖσϑαι καὶ ἄδικον καὶ ἀνόητον οὐκ χἀνταῦϑα συμβαίνει τὸν μὲν σοφὸν καὶ φρόνιμον εὐὖ- τὸ 

ἔχω εἰπεῖν. ἄλλως τε οὐ πρὸς ὑμῶν τῶν φιλοσόφ ῶν ᾿ς δαέμονα εἶναι πάντα, τὸν δὲ φαῦλον κακοδαίμονα, 
ἐστίν. εἴπερ ϑεῖον τὸ δαιμόνιον ἡγεῖσϑε, τοιοῦτον β οὐχ ὡς τοῦ δαιμονίου κακοῦ ὄντος, ἀλλ᾽ ὡς αὐτὸν 

ὑπολαμβάνειν. " ἐγὼ νῦν οὐ κατὰ τὴν νν προσέχοντα ἐχείνῳ χρηστῷ ῦντι. 

ἐμαυτοῦ δόξαν ἀνα τὰ πολλά, πλήν γε αὑτὸ 

15 τοῦτο ὅτι μοι δυκεῖ πᾶς καὶ μόνος εὐδαίμων ὃ σοφύς᾽ 

τὰ δὲ ἄλλα κατὰ τὴν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων. ὅπως 

μὴ δοκῶ βιάξεσϑαι αὐτούς. ἐπεὶ φέρε, εἰ ἡγεῖσϑετὸ ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΔΑΙΜΟΝΊΑΣ. 
δαιμόνιον ϑεῖον καὶ ἐνον χαὶ μηδενὶ κακοῦ μηδενὸς 

αἴτιον. πῶς φατε γίγνεσϑαι κακοδαίμονα ἄνϑρωπον; β Οἱ πολλοὶ ἄνϑρωποι καϑόλου μὲν οὐδὲν πεφρον- 

20 ἢ ὅταν μὴ προσέχωσι μηδὲ πείϑωνται τῷ δαιμονέῳ 57) τίκασιν ὑποίους “χρὴ εἶναι οὐδὲ ὅ,τι βέλτιστον ἀν- 

ἀγαϑῷ ὄντι; ὥσπερ εἰ νομίζοιμεν τοὺς ἰατροὺς ἅπαν- ϑρωώπῳ ἐστίν. οὐ ἕνεκα χρὴ πάντα τἄλλα πράττειν, 

τας ἀγαϑοὺς εἶναι τὰ τῆς τέχνης καὶ μ ηδένα αὐτῶν 511 ἰδίᾳ δὲ ἐσπουδάκασιν οἵ μὲν ἱππεύειν, οἱ δὲ στρατη- 

πονηρὸν ἰατρὸν μηδὲ βλαβερόν, τῶν δὲ καμνόντων γεῖν, οἱ δὲ περὶ ἀγωνίαν. οἵ δὲ περὶ μουσικήν, ἄλλοι 
κακῶς τινας πράττοντας βλέποιμεν καὶ βλαπτομένους περὶ γεωργίαν, ἄλλοι δύνασϑαι λέγειν. ἥντινα δὲ 

45 ἐν ταῖς νόσοις. δῆλον ὅτι τούτους ἂν φαῖμεν μὴ ἐϑέ- χρείαν αὐτοῖς ἔχει τούτων ἕκαστον ἢ τί τὸ ὄφελος ἐξ : 

λειν τὰ προσταττόμενα ποιεῖν" τοὺς ὃὲ πευϑομένους πυν αὐτοῦ γίψνοιτ᾽ ἂν οὐκ ἴσασιν οὐδὲ ξητοῦσι. τοιγαρ- 

ἀνάγκη χαλῶς ἀπαλλάττειν. καὶ τί ἂν γίγνεσϑαι οὐκ οὖν ἱππεῖς μὲν ἀγαϑοὶ γίγνονται τινές, οἱ ἂν φιλο- 

ἂν ϑαυμάζοιμεν; --- 4. Οὕτως ἔχει. --- Πότερον πονῶσιν αὐτὸ καὶ ἐκμελετῶσι. καὶ παλαῖσαι ἄλλοι 

οὖν δοκοῦσί σοι οἱ ἐ) γκρατεῖς καὶ σώφρονες καὶ νοῦν ἄλλων ἱκανώτεροι καὶ πυκτεῦσαι καὶ δραμεῖν καὶ τἄλ- 

80 ἔχοντες, οὗτοι ἀπειϑεῖν ἂν τοῖς ἰατροῖς τοῖς ἐμπεί- 1κ ἀγωνίσασϑαι. καὶ τοῦ σπόρου μὴ διαμαρτεῖν. καὶ 

θοιβ καὶ τὰ συμφέροντα προστάττουσι ν», ἢ τοὐναντίον πλέοντες μὴ διαφϑεῖραι τὴν ναῦν. καὶ τὰ κατὰ μου- 

οἱ ἀνόητοι καὶ ἀκόλαστοι; --- 4ῆλον ὅτι οἱ ἀκόλα- σικήν τινες ἐπίστανται βέλτιον ἑτέρων" ἀγαϑὸν δὲ 
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 » Ὕ.. “Ὁ " Ὧν “ 

ἄνδρα καὶ φρόνιμον; χαὶ αὐτὸ τοῦτο εἰδότα οστις 

ἐστὶν ὁ χρηστὸς ἀνὴρ καὶ νοῦν ἔχων. οὐδένα τούτων 

ἔστιν εὑρεῖν. αὐτίκα περὶ τὸ λέγειν πάντως ἐσπου- 

δάκασι πολλοὶ καὶ τῶν ἐλευϑέρων καὶ φιλοτίμων 

. εἷναι-δοκούντων, οἱ μὲν ὥστε ἐν δικαστηρίοις ἀγω- 

νίξεσϑαι καὶ πρὸς δῆμον λέγοντες ; διὰ δὲ τοῦτο 

ἰσχύειν πλέον τῶν ἄλλων καὶ πράττειν ὅ,τι ἂν αὖ- 

τοὶ ϑέλωσιν. οἵ δὲ τῆς δόξης ἕνεκα τῆς ἀπὸ τοῦ 

πράγματος, ὅπως δεινοὶ νομίξωνται. τινὲς δὲ αὖ- 

τὴς φασι τῆς ἐμπειρίας ἐπιϑυμεῖν, καὶ τούτων Οὗ 5:9} 

μὲν λέγοντες: οὗ δὲ συγγράφοντες μόνον. οὖς ἔφη τις 

τῶν πρότερον μεϑόρια εἶναι τῶν φ ιλοσύόφ ὧν καὶ τῶν 

πολιτικῶν" ῦὅ.τι δὲ συ μφέθει 2 πράττουσιν ἢ πρὸς ὅ,τι 

ἡ δόξα αὐτοῖς ὠφέλιμος ἢ τί τῆς ἐμπειρίας ταύτης 

ὄφελος οὐ σκοποῦσιν. ἐγὼ δέ μήμιν πάντα τἄλλα δί- 

χα τῆς τοιαύτης ἐπιμελείας καὶ ξητήσεως ὀλίγου ἄξια 

εἶναι, τῷ δὲ ἐκεῖνο ἐννοήσαντι καὶ συ νέντι., τούτῳ 

καὶ τὸ λέγειν καὶ τὸ στρατηγεῖ ἣν καὶ ὅ,τι ἂν ἄλλο 

ποιῇ συμφέρον τε εἶναι καὶ ἐπ᾿ ἀγαϑῷ γίγνεσθαι" 

ἐπεὶ τὸ γε ἐπαινεῖσθαι καϑ᾽ ἑαυτὸ ὑπὸ ἀνθρώπων 

ἀνοήτων, οἱοίπερ εἰσὶν οὗ πολλοί, ἢ τὸ δύνασϑαι ἐν 

τοῖς τοιούτοις ἢ τὸ ἡδέως ξ ξὴν οὐδὲν ἂν διαφέροι πρὸς 

εὐδαιμονίαν τοῦ ψέγεσθαι καὶ μηδὲν ἰσχύειν καὶ 
" Ἷ , “ιν 

ἐπιποόονῶς ζὴν 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΟΣ. 

Φασὶ τοὺς φιλοσόφους λέγειν ὡς ἄρα εὖ δαίμων 

εἴη μόνος ὃ σοφός. --- 4. αἰ ιν: γάρ. 

ἀληϑῆ σοι δοκοῦσι λέγειν; --- 4. Ἔμοιγε. --- Τί οὖν 

οὐχὶ κἀμοὶ ἔφρασας τὴν διάνοιαν αὐτῶν; --- 4. Ἐὰν 

-- ̓ Δρ᾽ οὖν: 251Ν 
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᾿ Ἁ ἡ; ἣν , Ω Ν 3 ἐμοὶ συ πρῶτον εἴπῃς 0.τι νομέξεις τὸν δαίμονα εἶναι. 
5. ,.. Ἁ Ἁ - ἧ “ » “- - Ἔγω μὲν τὸ κρατοῦν ἑκάστου καὶ καϑ'᾽ ὃν ξῇ τῶν 

μ ῇ [ Ν , ᾿ ἢ ΝΥ ᾿ Ὗ ἀνϑρωώπων ἕκαστος, ὁμοίως μὲν ἐλεύϑερος, ομοίως δὲ 
Ν “« "ἢ " ἤ 

δοῦλος καὶ πλούσιος καὶ πένης καὶ βασιλεὺς καὶ ἰδιώ- 
Ἁ Γ ἰκ᾿ Ἃ , » 

της καὶ πράττει ὁσα ἂν πράττῃ. --- 4,. Τοῦτο δὲ ἐν αὐ-. 
-" Γ' εὖ 3 Ἡ Ἁ "» “ 4] 90 η τῷ νομέξεις εἶναι τῷ ἀνθρώπῳ, τὸ κρατοῦν ἕχάστου. ὃ 

δαίμονα καλεῖς. ἢ ἔξωϑεν ὃν ἄρχον τε καὶ κύριον τοῦ 
ἀνθρώπου; --- Ἔξωϑεν ἔγωγε. --- 4.Ἶ4ρά γε ἄνϑρω- 
πον ἕτερον; ἔστι γάρ που ἄνϑρωπος ὃ μὲν ἕνός τινος 
κρατῶν, ὃ δὲ πολλῶν, καὶ ἄγων ὅπῃ τὲ χαὶ ὅπως αὐτὸς 
βούλεται ἤτοι πειϑοῖ ἢ βίᾳ ἢ καὶ ἀμφοτέροις. λέγω 
δὲ οὐδὲν ἄγνωστον, ἀλλὰ τούς τε δημαγωγούς, οἷς 

πάντα πείϑονται αἷ πόλεις καὶ ὅπως ἂν ἐκεῖνοι ἐξη- 
γῶνται καὶ συμβουλεύωσιν. οὕτω πράττουσιν. ἐάν 
τὲ πολεμεῖν συμβουλεύωσιν ἐάν τὲ εἰρήνην ἄγειν ἐάν 
τε τείχη οἰκοδομεῖσϑαι ἐὰν τε τριήρεις κατασκευά- 
ξεσϑαι ἐάν τε ϑυσίας ϑύειν ἐάν τε ἐκβάλλειν τινὰς 

αὐτῶν ἢ χρήματα ἀφαιρεῖσϑαι ἢ καὶ ἀποσφάττειν᾽ 
καὶ τοὺς βασιλέας καὶ τοὺς τυράννους. ὁμοίως δὲ καὶ 
τοὺς δεσπότας τῶν οἰκετῶν. ὅσοι ἀργύριον καταβα- 5 
λόντες ἢ ἄλλῳ τῷ τρόπῳ κέχτηνταί τινα, ὡς ἂν εἰ 
Δυκοῦργόν τε “ακεδαιμονίων δαίμονα καλοῖς ἐκεί- 

νου γὰρ κελεύσαντος ἔτι νῦν μαστιγοῦνται “ακεδαι- 
μόνιοι χαὶ ϑυραυλοῦσι καὶ γυμνητεύουσι καὶ ἄλλα 
πολλὰ καὶ χαλεπὰ δόξαντα ἂν ἑτέροις ἀνέχονται" καὶ 3 
Πεισίστρατον ᾿4ϑηναίων τῶν πρότερον. οἶσϑα γὰρ 
δήπου ὅτι Πεισιστράτου προστάττοντος καὶ ἄρχοντος 

᾿ ᾿ ν ἤ 3 » "ἢ » ΠῚ ὯΝ »Ὕ “ 

ιξίς μὲν τὴν πόλιν οὐ κατῇσαν ὁ δῆμος. ἐν δὲ τῇ χω- 
ρᾳ διατρίβοντες γεωργοὶ ἐγίγνοντο" καὶ τὴν ᾽άττι- 

κήν, πρότερον ψιλὴν καὶ ἄδενδρον οὖσαν. ἐλάαις 
κατεφύτευσαν, Πεισιστράτου προστάξαντος." καὶ 
τἄλλα ὕπως ἐκεῖνος ἐβούλετο, οὕτως ἔπραττον. ὕστε- 
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ρον δὲ ἴσως ἄλλους τε φαίη τις ἂν καὶ Θεμιστοκλέα 

καὶ Περικλέα γενέσϑαι" οὐ γὰρ ἀνήκοος δήπου τυγ- 

χάνεις περὶ τοῖν ἀνδροῖν" τὸν μέν, ὅτι ναυμαχεῖν 

᾿Αϑηναίους ἠνάγκασε πεξοὺς πρότερον ὄὔντας καὶ τὴν 
Ἁ , - “"" ' ". 

χώραν καὶ τὴν πόλιν προεμένους τοῖς βαρβαροις καίειν 

ϑεῶν ἱερὰ καὶ τάφους προγόνων ἐν ταῖς ναυσὶ ποιή- 

σασϑαι πάντα τὰ σφέτερα πράγματα, καὶ ὕστερον 

τὸν Πειραιᾶ τειχίσαι πλειόνων ἢ ἐνενήκοντα στα- 

δίων. καὶ ἄλλα τοιαῦτα προσέταξεν αὐτοῖς, ὧν τὰ 

μὲν ἐπὶ τοσοῦτον ἔπραττον ἐφ᾽ ὅσον ἐκεῖνος παρῆν, 

τὰ δὲ καὶ φυγόντος αὐτοῦ καὶ τελευτήσαντος. καὶ 

μετὰ ταῦτα ἄλλους τινὰς ἴσως φήσεις δαίμονας γε- 

γονέναι τῶν ᾿4ϑηναίων, οἷον ᾿Αλκιβιάδην τὸν Κλει- 

νίου καὶ Νικίαν καὶ Κλέωνα καὶ Ὑπέρβολον, τοὺς 

» μέν τινας ἐπιεικεῖς τυχόν, τοὺς δὲ πάνυ πονηρούς τε 

καὶ χαλεπούς. ἔτι δὲ Κῦρον Περσῶν ἐπὶ χρόνου τι- 

νὸς δαίμονα γενέσϑαι βασιλικόν τινα καὶ ἐλευϑέριον, 

ὃς δουλεύοντας αὐτοὺς Μήδοις πρότερον εἰς ἐλευϑε- 

ρέαν ἀφείλετο καὶ πάντων ἀπέφηνε δεσπότας τῶν 

κατὰ τὴν ᾿4σίαν. ἔτι δὲ Καμβύσην καὶ Δαρεῖον καὶ 

τοὺς ἄλλους τοὺς ἐφεξῆς. τὸν μὲν Καμβύσην τά τε 
, - , ᾿ ᾽ ᾿ , 

χρήματα αὐτῶν ἀναλίσκοντα καὶ αὐτοὺς κατατοξεῦ - 5228 
οντα καὶ στρατείας προστάττοντα χαλεπὰς καὶ συνε- 

" Ὺ γχν " " ν » , χεῖς καὶ μηδέποτε ἐῶντα οἴκοι μένειν" τὸν δὲ Ζ4.α- 
"Ὁ ’ φ ἢ ι Ἁ ’ 

5 ρεῖον χρήματα μὲν ὡς οἷον τε πολλὰ συναγαγοόντα καὶ 
“Ὁ , , , ἰκὸ , ἤ 

τῇ χώρᾳ γενόμενον αἴτιον ὅπως ἐργασϑήσεται, πολέ- 
» Ψ , -- ᾿. 

μους δὲ καὶ τοῦτον ἀναγκάζοντα πολεμεῖν χαλεποῦς 

καὶ ἐπικινδύνους, καϑάπερ οἶμαι τὸν πρὸς Σχύϑας 
"Ἢ ἣ ᾽ ,ὕ “" ᾿ ᾿ 

καὶ τὸν πρὸς ᾿4ϑηναίους. οὕτω δὲ καὶ Νόμαν μὲν 
Ις .-. Ἀ Ἵ ᾽ Ὶ » , ᾿ χ' Γ 

Ῥωμαῖοι τυχὸν ἂν λέγοιεν αὐτῶν δαίμονα, Καρχηδὸο- 
“ΜΝ "» , δ Ὶ 

νιοι δὲ Ἄννωνα καὶ ᾿Αννίβαν. Μακεδόνες δὲ ᾿᾽4λέ- 
Ἥ ’ τι ᾿ , »» 

ξανδρον ἡ Φέλιππον, ος Μακεδόνας ταπεινοὺς ὀντας 

ΟΕΑΤΙΟ ΧΧΥ. 39:1: 

καὶ ἀσϑενεῖς, καὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ παραχωρήσαντος 
Ὀλυνϑίοις τῆς ἀρχῆς. ἰσχυροὺς ἐποίησε καὶ πολεμι- 
κοὺς καὶ μικροῦ δεῖν ἁπάσης Εὐρώπης ἐγκρατεῖς. 
᾿ἡλέξανδρος δὲ ὕστερον μετ᾽ ἐκεῖνον εἰς τὴν ᾿Ζσίαν 
ἐξαγαγὼν ἅμα μὲν πλουσιωτάτους ἁπάντων ἀνθρώ- 5 
πῶν ἀπέδειξεν, ἅμα δὲ πενιχροτάτους, καὶ ἅμα μὲν 
ἰσχυρούς, ἅμα δὲ ἀσϑενεῖς, φυγάδας τε καὶ βασιλέας 
τοὺς αὐτούς, Αἴγυπτον μὲν καὶ Βαβυλῶνα καὶ Σοῦ- 
σα καὶ Ἐκβάτανα προσϑείς, Αἰγὰς δὲ καὶ Πέλλαν καὶ 
ἴον ἀφελόμενος, Καρχηδονίους δὲ "άννων μὲν ἀντὶ τὸ 

ΓΙ] Ἵ “ " ἤ Ν » 39. Τυρέων ἐποίησε Μίβυας, καὶ Διβύην κατοικεῖν ἀντὶ 
Φοινίκης, καὶ χρήματα πολλὰ κεχτῆσϑαι καὶ συχνὰ 
ἐμπόρια καὶ λιμένας καὶ τριήρεις, καὶ πολλῆς μὲν 
γῆς. πολλῆς δὲ ϑαλάττης ἄρχειν. ᾿άἀννίβας δὲ πρὸς 
τῇ Διβύῃ καὶ τῆς Ἰταλίας αὐτῆς κρατῆσαι παρέσχεν ι5 
ἑπτακαίδεκα ἔτη. αὖϑις δὲ αἴτιος ἐγένετο ἀναστάτους 
γενέσϑαι καὶ τὴν πόλιν αὐτὴν μεταβαλεῖν ὑπὸ Ῥω- 

ἈΝ , ᾿ Ἁ ; ς« ’ 58 μαέων. πολλοὺς πρότερον τῶν Ῥωμαίων ἀπολέσας, 
χαὶ μικρὸν ἀποσχὼν αὐτὴν ἑλεῖν τὴν Ῥώμην, οὐ βου- 
ληϑεὶς δέ, ὥς φασι, διὰ τοὺς οἴκοι ἀντιστασιώτας. 90 
χαὶ τοῦτον ἴσως οὔτε Καρχηδονίοις οὔτε Ῥωμαίοις 
ἀγαϑὸν δαίμονα προσήκει αὑτῶν καλέσαι. Νόμας δὲ 
τὴν Ῥώμην παραλαβὼν μικρὰν καὶ ἄδοξον ἔτι, ἐν ἀλ- 
λοτρίᾳ χώρᾳ δὲ ὠκισμένην καὶ συνήλυδας καὶ πονη- 
ροὺς ἔχουσαν τοὺς ἐνοικοῦντας, ἔτι δὲ τοῖς προσχώ- 5: 
ροις πᾶσιν ἐχϑροὺς καὶ πένητας καὶ ἀγρίους καὶ ἐπι- 
κινδύνως ξῶντας διὰ τὴν Ῥωμύλου χαλεπότητα, τήν 
τε γῆν αὐτοὺς βεβαίως ἔχειν ἐποίησε καὶ φίλους εἷ- 
ναὶ τοῖς περιοίκοις καὶ νόμους καὶ ϑεοὺς καὶ πολι- 
τείαν κατεστήσατο, καὶ πάσης αἴτιος ὑπῆρξε τῆς γε- 30 
νομένης ὕστερον εὐδαιμονίας. ἔχοιμι δ᾽ ἂν καὶ περὶ 
τῶν ἄλλων λέγειν πόλεων καὶ γενῶν καὶ ἀνθρώπων 
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᾿ " , , ᾿ -" 

τὸν αὐτὸν τρόπον εὖ τὲ καὶ κακῶς πραὰ ξάντων διά 

προστάτας" 

ἐνδεδεῖχ- 
τινας ἄρχοντας αὐτῶν γενομένους καὶ 

ἀλλὰ ἱχανῶς οἶμαι τὴν ἐμαυτοῦ διάνοιαν 

ὅαι. εἰ δὴ τούτους καλεῖς δαίμονας τῶν ὑπ᾽ αὐτοῖς 

δι᾽ οὕς ἕκαστοι βέλτιον ἢ χεῖρον ἔπραξαν. ἡδέως ἂν 

ἀκούοιμι. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΎΕΣΘΑΙ. 

Πάλαι καϑήμενος καὶ ὑμῶν ἀχούων. δέε πολλαῖς 

ὥραις διετρίβετε πα ρά τινι τῶν πολιτικῶν βουλευο- 

σκοπῶ παρ᾽ ἐμαυτῷ μένοι περί τινῶν πραγμάτων: 

καὶ ἄναξ ητῶ τί ἐστι τοῦτο ῦ φατε βουλεύεσϑαι [ἢ αὐὖ- 

τὸ δὴ τὸ βουλεύεσ ϑαι]; ρα γὰρ περὶ τούτου τις “π᾿, 

λεύεται τοῦ πράγματος ὃ οἷδέ τε καὶ ἐπίσταται; οὐ31» 

δοκεῖ μοι περὶ ὧν τις οἷδε. περὶ τοῦ τῶν βουλεύεσ ϑαι. 

ἀλλὰ ἤδη εἰδέναι. τί δαί; ἃ οὐκ οἷδεν οὐδὲ ἐπίστα- 

ται. περὶ τούτων ὥσπερ διαμαντευόμενος καὶ ἀνα- 

ξητῶν γνῶναι ἃ οὐκ οἶδεν; οὐ δοκεῖ μοι οὐδὲ οὗτος 

δυνασϑαι βουλεύεσϑαι περὶ τούτων περὶ ὧν οὐδε- 

μίαν ἐπιστήμην ἔχει. [ἄρα οὖν μὴ τοιόνδε τι ἢ τὸ βου- 

λε ὐεσϑαι ὥστε τιν ὰ μὲν εἰδέναι. τινὰ δὲ ἀγνοεῖν, καὶ 

τοῦτο ἢ περὶ οὗ βουλεύονται ἄνϑρωποι : ἵνα ὃὲ μᾶλ- 

λὸν τῷ λόγῳ παραχολουϑήσωμεν δι᾿ εἰκόνος τινὸς 

ὑποτιϑέμεϑα γὰρ εἰδέναι μὲν ἡμᾶς 

οἰκοῦσιν ἀγνοεῖν, 
ἐπιδείξομεν αὐτό. 

Χαρικλέα καὶ Χαρίξενον. ὅπου δὲ 

στοχάξεσϑαι δὲ περὶ τῆς οἰκίας αὐτοῖν.] μὴ ἄρα τοῦτο 

ἢ τὸ βουλεύεσϑαι ὥστε ἐξ ὧν οἴδαμεν. ἐκ τούτων καὶ 

περὶ ὧν οὐδέπω ἴσμεν τεχμαίρεσθϑαι., καϑάπερ οΟὗὨ 55} 

ἀρτιάξοντες ἰσασι μὲν ὅτι ἐν ταῖς χερσὶν ἔχουσιν οἵ 

Ὁ Ν οῦχ ὑφεστώτων; τὸ γὰρ μήπω ὃν οὐδὲ ἔστι. 
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προκαλεσάμενοι αὐτοὺς χρῆμα, οὐ μέντοι ὅτι τοσοῦ- 
τον, ἀλλ᾽ ἐνίοτε καὶ ἐπέτυχον εἰπεῖν, καὶ οὕτω δὴ 
χρατήσαντες ἀπηλλάγησαν. μὴ ἄρα καὶ τὸ βουλεύ- 
ἐσϑαι τοιοῦτον ἢ9 ὥστε εἰδέναι μέν τι. τὰ δὲ ἄλλα, 

ὅσα ἀγνοοῦμεν, στοχασάμενοι 
ἐπετύχομεν καὶ μετ᾽ οὐδεμιᾶς ἐπιστήμης. φέρε γὰρ 
ὃ. μ ἕ,.ῳ. “Γῇ 3 Ἁ ν “᾿ 

ἴδωμεν ὁποῖόν ἐστι τὸ πρᾶγμα. τὰ ὄντα καὶ ἔστι καὶ. 

ἐγένετο καὶ ὑφέστηκε, τὰ δὲ μὴ ὄντα οὔτε ἔστιν οὔτε 
ἐγένετο οὔτε ὑφέστηκεν. οὐ δεῖ μὲν οὖν περὶ τῶν 
ἤδη ὄντων ἔστι γὰρ καὶ οὐδὲν ὄφελος περὶ τῶν γε- 

γονότων καὶ ὑφεστηκότων βουλεύεσϑαι" τί γὰρ καὶ 

βουλευσόμεϑα περὶ αὐτῶν; ἵνα μὴ γένηται τὰ γεγο- 
νότα: οὐ δύναται μὴ γεγονέναι. ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἢ τὰ 
ῦντα; πῶς δυνάμεϑα ποιῆσαι μὴ εἶναι οὕτως ὡς ἐγέ- 
νετο; ἀλλ᾽ ἵνα μὴ" ὑφεστήκῃ; πᾶν τὸ ὃν ὑπόστασιν 
ἔχει. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ὄντων τί ἄν τις καὶ βουλεύ- 
οὐτο; περὶ τίνων οὖν βουλευόμεϑα; περὶ τῶν μελ- 
λόντων. ὡς ὃ λόγος ὑποδείκνυσι᾽ τὰ δὲ μέλλοντα 

οὔτε, ἔστιν οὔτε γέγονεν οὔτε ὑφέστηκε. περὶ τῶν 
οὐκ ὄντων οὖν τίς δύναται βουλεύεσϑαι καὶ περὶ τῶν 

χ ὑφεσι περὶ δὲ 

τοῦ οὐχ ὄντος οὐδεὶς δύναται βουλεύεσϑαι. οὐδεὶς 
ἄρα δύναται βουλεύεσϑαι περὶ τῶν μελλόντων. ἡ γὰρ 
βουλὴ ἐπί τινί ἐστι. τὸ δὲ μέλλον οὐκ ἔστιν. οὐκ ἄρα 

 . 

3 Ἵ ᾽ 

ἑνίοτε αὐτομᾶτῶς !Ε 

10 

οὐδὲ τὸ βουλεύ ) τῶ , οὐδὲ τὸ βουλευεσϑαι περὶ τῶν μελλοντῶν δυναιτ᾽ ἂν 3 

εἶναι. τί οὖν; ὁ ἄμουσος καὶ ὁ ἀνεπιστήμων ἄρμο- 
νίας καὶ μέλους καὶ δυϑμοῦ καὶ τῆς τούτων τάξεως 

καὶ κινήσεως δύναιτ᾽ ἂν καλῶς βουλεύσασϑαι περὶ 
μουσικῆς καὶ τῶν ἔργων τῶν κατὰ μουσικήν; οὐδα- 

“ρα 1. ς ’ ω Υ͂ μῶς. τί δαί; ὁ γεωμετρίας ἄπειρος περὶ σώματος καὶ : 
"δῷ Ὁ Υ͂ “ » 4 ; , μήκους καὶ πλάτους καὶ βάϑους βουλευόμενος ἂν κα- 

Ἂ - μ  α "ἡ ’ “ἡ 

λῶς βουλεύοιτο; οὐδὲ οὗτος. τί δαί; ὁ νεὼς ἄρχειν 
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οὐκ ἐπιστάμενος περὶ νεὼς ἀρχῆς καὶ ἔργων κυβερνη- 

τικῶν ἱκανῶς ἂν βουλευόμενος βουλεύοιτο: οὐδὲ οὐ- 

τος. οὐκ ἄρα ὕστις οὐδὲν ἱκανῶς περὶ οὐδενὸς οὔτε 

πεπαίδευται οὔτε οἶδεν, οὗτος οὐδὲ βουλεύσασϑαι 

5 περὶ τούτου ἱκανὸς ἐστι. χρὴ οὖν ἐπιμελεῖσϑαι μάλιστα 

φρονήσεως καὶ παιδείας, ἵνα ἡμῖν ἧ ῥάδιον περὶ 

ἁπάντων πραγμάτων βουλεύεσϑαι καὶ εἰδέναι τὸ συν- 

οἵσον ἑκάστῃ βουλῇ καὶ μὴ διαμαρτάνειν; ἀλλὰ κα- 

ϑάπερ οἵ μουσικοὶ καὶ οἵ γεωμέτραι καὶ οὗ κυ βερνῆται 

περὶ τῶν ἰδίων ἔργων ἀτεχνῶς σκέπτονται, καὶ ἅπαν - 

τες οὗ περί τι δεινοὶ καὶ συνεῖναι περὶ αὐτῶν εἰσιν, 

οὕτω δὴ καὶ ἡμεῖς περὶ τῶν ἰδέων ἱκανοὶ ὦμεν βου- 

λεύεσϑαι καὶ λέγειν. ἄτοπον γὰρ τοὺς μὲν ἀρτιάξον - 

τας σύνεσιν ἐπιδείκνυσθαι ᾽ καὶ ταῦτα εἰκάξοντας καὶ 

5 μὴ ὁρῶντας τοῦτο περὶ οὗ ἀποφᾷίνονται᾽ τοὺς δὲ 

περὶ πραγμάτων βουλευομένους μήτε σύνεσιν μήτε 

ἐπιστήμην μήτε ἐμπειρίαν ἐπιδείκνυσθαι, καὶ τούτων 

ἐνίοτε τῶν μεγίστων ὄντων, περὶ ὁμονοίας καὶ φιλίας 

οἰκιῶν καὶ πόλεων καὶ περὶ εἰρήνης καὶ πολέμου καὶ 

0 περὶ κατοικισμοῦ καὶ περὶ κατοικέσεως . περί τε παί- 

δων καὶ περὶ γυναικῶν. 

ΔΙΑΤΡΙΒῊ ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΕΝ ΣΥΜΠΟΣΙΩ. ἣν 

Οἱ ἄνϑρωποι γίγνονται καταφανεῖς ὁποίαν ἔχου- 

σι διάνοιαν ἕκαστος ἐν ταῖς “πανηγύρεσιν οὐχ ἧττον 

ἢ ἐν τοῖς συμποσίοις; πλὴν ὅτι ποικιλώτερον τὸ τῶν 

45 πανηγύρεων καὶ χρόνου πλείονος. οὐκοῦν εἰς τὰ συμ- 

πόσια δήπου οἵ μέν τινες ἀφικνοῦνται τοῦ πιεῖν ἕνε- 
ἃ 3 ὡϑ » , [κὴ ᾿ ' »" 

κεν καὶ οὐδὲν ἄλλο πράττουσιν, ὥσπερ οἱ διψῶντες 
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τῶν ὁδοιπόρων, ἐπειδὰν ἔλϑωσιν ἐπὶ κρήνην τινά, 
πίνουσιν ἐπικύψαντες. ἀλλὰ ἐκεῖνοι μὲν ἐμπλησϑέν - 
τὲς καὶ τὸ δίψος ἀποσβέσαντες ἡσυχῇ ἀπαλλάττονται, 
οὔτε πράξαντες οὔτε τι εἰπόντες ἄτοπον᾽ οἵ δὲ πολλὰ 
χαὶ δυσχερῆ ἐνίοτε καὶ λέγουσι καὶ δρῶσιν. οὐ γὰρ ὃ- 
μοέως ὑποδέχονται τοὺς δεομένους αὐτῶν αἵ τε Νυύυμ- 
φαι καὶ ὁ Διόνυσος" ἀλλὰ ἅτε διϑύραμβος ὦ ὧν ὁ Ζιόνυ- 
σος καὶ ὑπὸ κεραυνοῦ καὶ βροντῆς γενόμενος. ὥς φα- 
σιν οἵ ποιηταί, τοὺς ἀμαϑέστερον χρωμένους ἀτεχνῶς 
πυρὸς πίμπλησι; καὶ τῷ ὄντι πολλοὺς αὐτῶν ἐμβρον- 
τήτους ἐποίησεν. οὗτοι μὲν οὖν σχεδὸν τι μαινόμενοι 
πολλὰ κακὰ δρῶσιν, ὥσπερ Ὅμηρός φησι τὸν Κένταυ- 
ρον μεϑυσϑέντα ἐν τῇ τοῦ Πειρίϑου οἰκίᾳ κακὰ ἐργά- 
σασϑαι. καὶ ἄλλοι δὲ φύσει ἀδολέσχαι, οἷον ἀκροατῶν 
τινῶν λαβόμενοι τῶν συμποτῶν ἀναισϑήτους καὶ μα-- 

᾿ ’ὔ ; 

ὅϑῃ χροὺς διατέϑενται λόγους" οἱ δὲ ἄδουσι καὶ ἀπάδουσι. 
σφόδρα ἄμουσοι ὄντες. καὶ σχεδόν τι μάλλον λυποῦσι 
τῶν μαχομένων καὶ λοιδορουμένων. ἕτεροι δὲ αὐστη- 
ροὴ καὶ σώφρονες εἶναι λέγοντες ἀποκναίουσιν ἀηδία. 
μήτε ποτοῦ τὸ μέτριον μήτε λαλιᾶς κοινωνεῖν ἀξιοῦν- 
τεβ. ὃς δ᾽ ἂν ἢ πρᾶος ἀνὴρ καὶ τὸν τρόπον ἱκανῶς 
ἡρμοσμένος, τῶν τε ἄλλων ῥᾳδίως ὑπομένει τὴν δυσ- 
κολίαν καὶ αὐτὸς ὡς οἷόν τε ἀμαϑῆ χορὸν εἰς τὸ δέον 
καϑίστησι ῥυϑμῷ τε καὶ μέλει τῷ προσήκοντι, τούς τε 

προσαγόμενος τοὺς παρόντας, ὥστε ἐμμελέστερον καὶ 
φιλικώτερον συνεῖναι ἀλλήλοις. τὰ μὲν δὴ τῶν συμ- 
ποσίων τοιαῦτα" ἀφικνοῦνται δὲ καὶ πρὸς τὰς πανη- 
γύρεις, οἱ μὲν ἱστορίας ἕνεκεν τῶν τε ἄλλων ϑεαμάτων 

5 
9 

10 

1ὅ 

20 

δ ᾿ Ὶ γ “ , ν δ ΝΜ οίκείους λόγους εἰσφέρων καὶ δεξιότητι καὶ πευιϑοῖ 15 

ὦ} - 3 , “ χ καὶ τῶν ἀγώνων. καὶ τούτων ὅσοι σφόδρα ἐσπουδα- 30 
, ἤ 3 Ἁ -. »" 

κοτὲς περὶ τὸ πρᾶγμα, διατελοῦσιν οὐδὲν ἄλλο πρᾶτ-- 
. »" 

τοντὲς ἐξ ἑωϑινοῦ" πολλοὶ δὲ ὥνια κομίζοντες παν- 
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, , μνῳ 3 , 

τοδαπά. ἀγοραῖος ὕχλος, οἵ δέ τινες ἑαυτῶν ἐπιδει 

“7 
᾽ 

ξόμενοι τέχνας καὶ δημίου ργίας, ἄλλοι δὲ σοφίαν τινὰ 

αὑτῶν ἐκφαίνοντες, πολλοὶ μὲν ποιήματα ἐπιδεικνύν- 

τες τραγῳδίας τὲ καὶ ἐπῶν πολλοὶ δὲ καταλογάδην 

συγγράμματα. τὸν σχολ ἧς ὃ ἕνεκεν ἥκοντα καὶ ῥαϑυ- 

μεῖν βουλόμενον ὃ ἐνοχλούντερ᾽ οὗτοι δὲ μάλιστα ἐοί- 591 

χασι τοῖς μινυ ρίζουσι καὶ ἃ ἤδουσιν ἐν τοῖς συμποσίοις, 

ὧν ἐξ ; ἀνάγκης . ἀκούειν ἔστι, κἂν μὴ ϑέλῃ τις. ἐν τούυ- 

τοις ὃ δυνάμενος λύγους εἰπεῖν ὠφελέμους καὶ συμ- 

φέροντας καὶ τὴν ὃλ ἣν συ ̓ νοδὸν εὐσχημονεστέραν καὶ 

ἀμείνω παρασχεῖν. οὗτος ὑπὸ τῆς ταραχῆς καὶ τοῦ 

πλ ἤϑους . τῶν ἄλλων συ χίαν ἄγει καὶ τρέπεται καϑ'᾽ 

αὑτόν. πεπόνϑασι γὰρ δὴ οἱ πολλοὶ πρὸς τοὺς ἐκ φι- 

λοσοφέας λόγους ὅπερ οἶμαι πρὸς τὰ τῶν ἰατρῶν 

φάρμακα. οὔτε γάρ τις ἐκείνοις εὐϑυς πρόσεισιν 

οὐδὲ ὠνεῖται, πρὶν περιπεσεῖν φανερῷ νοσήματι 

καὶ ἀλγῆσαί τι τοῦ σώμα τος᾿ οὔτε τῶν τοιούτων λό- 

γῶν ἀκούειν ἐθέλουσιν ὡς τὸ πολύ, ὅτῳ ἂν μὴ λυ- 

πηρόν τι συ νενεχϑ καὶ τῶν δοκούντων χαλεπῶν. αὐὖ- 

τίκα τὸν εὐτυχοῦ ντα. ὑποίαν τινά φασιν οἵ πολλοὶ 

τὴν εὐτυχίαν ; οἷον χρήματα ἐχ δανείων τὰ πολλὰ ἢ 

χώραν ἱχανὴν κεκτημένον χαὶ αὐτὸν ὑγιαίνοντα καὶ 

τέκνων σωξομένων καὶ γυ ναικός καί τινα δύναμιν 

καὶ ἀρχὴν ἔχοντα μεγάλην ἄνευ πολέμου καὶ στά- 

σεως καί τινῶν φανερῶν χινδύνων,. οὐκ ἂν εὕροι τις 

ῥαδίως προσιόντα τοῖς τοιοῦ τοις οὐδὲ ἀξιοῦντα κοι- 

νωνεῖν τῶν ἐκ φιλοσοφίας λόγων. εἰ δέ τῷ συμβαίη 

τι πταῖσμα κατὰ τὸν βὴν καὶ ἤτοι πένης ἐκ πλουσίου 

γένοιτο ᾽ ἀσϑενὴς καὶ ἀδύνατος ἔκ δυναμένου ἢ ἄλ-: 

λην τινὰ ἔχων λύπην, οἱ δὲ οἰκειότερόν πῶς διατί- 

ϑενται πρὸς τὸ πρᾶγμα καὶ τρόπον τινὰ ὑπομένουσι 

τοὺς τῶν φιλοσόφων λόγους καί πώς φασι δεῖσθαι 
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4 ΠῚ ᾿ ᾿ » " 

παραμυϑίας. καν ἀπολέσας τύχῃ τινὰς τῶν οἰκείων. 
γι, ω Ἃ " Ἢ γκ4ώ. ἤ ὦ » "" 

ἢ γυναῖκα ἡ παῖδα ἡ ἀδελφόν, ἀξιοῦσιν ἀφικνεῖσϑαι 
Ἁ Υ “»“ ς Υ͂ "“»Ψ 905 τὸν φιλόσοφον καὶ παρηγορεῖν. ὡς τότε δέον σκοπεῖν 

κ᾽ ᾿ ᾿ Ἁ 4“ 

ὑπως μετρίως φέρῃ τις τὰ γιγνόμενα καὶ δυνήσονται 
ἀντέχειν τοῖς λοιποῖς. πρότερον δὲ οὐ᾽ ; ὥσπερ καὶ περὶ: 

τὸ σῶμα ἔχουσι σχεδὸν οἵ ἀνόητοι" τὸν μὲν ἄλλον χρό- 

νον οὐδὲν αὐτοῖς μέλει ὅπως δύνωνται ὑγιαίνειν, 
3 ᾿ ,. δ» ἢ .» ’ "Ἥ»ὟΎὟῬ ἮΝ 

ἀλλὰ σιτίοις τε καὶ οἴνῳ καὶ ἀφροδισίοις καὶ τῇ αλλ 
, Γ ἡ 3 , 3 -» 

διαίτῃ ὡς οἷόν τε ἀκολάστως καὶ ἀδεῶς χρῶνται. ἐὰν 
᾿» “.φἌἊἤ , Ὶ ᾿ 

δ΄ ἄρα τις καταλαμβάνῃ κόπος καὶ πυρετὸς περὶ τὰς 
νἝὝ "» ᾿ , ἤ “» 

τοῦ ἀέρος μεταβολάς, ϑεραπεύειν σφᾶς κελεύουσι με- 
-  »Ἂ" 3 ῳ»ὔὕ ᾿ " ἃ Γ ᾽ "» 
στοὶ ὃντὲς ἀταξίας πολλῆς καὶ νοσημάτων ἰσχυρῶν. 

2 ᾿ Ἁ ,. , Ο 

οἷον εἰκὸς τοὺς τοιούτους καταλαμβάνειν. πὼς δὲ 
ΝᾺ ᾿ » ἤ " ἂ Ψ ᾿. 3 

μηδὲν ἑἰατροὺ δεήσονται. τοῦτο τὴν ἄρχην οὐ σκο- 

ποῦσιν. 

ΜΕΒΛΑΓΙΚΟΜΑΣ Α. 

᾿ἀναβάντες ἀπὸ τοῦ λιμένος εὐϑὺς ἐβαδίξομεν, ι5 
ὀψόμενοι τοὺς ἀϑλητάς, ὡς ἂν τὴν ὅλην ἐπιδημίαν 
πὲ ποιημένοι κατὰ ϑέαν τοῦ ἀγῶνος. ἐπεὶ δὲ πρὸς τῷ 
γυμνασίῳ μεν, τοὺς μέν τινας ἑωρῶμεν ἐν τῷ δρόμῳ 
ἔξω τρέχοντας, καὶ κραυγὴ τῶν παρακελευομένων 
ἢν τοὺς δὲ καὶ ἄλλως γυμναξομένους. τούτοις μὲν 30 

οὖν οὐκ ἐδόκει προσέχειν᾽ ὅπου δὲ πλεῖστον ὄχλον 
ἴδοιμεν. ἐκεῖ ἐβαδίξομεν. ὁρῶμεν οὖν πάνυ πολλοὺς 

ἑστηκότας πρὸς τῇ ἐξέδρᾳ τοῦ Ἡρακλέους καὶ ἑτέρους 
ν » , ᾿ Ἢ " » , Ὶ Ἢ , 

ἀεὶ προσάγοντας: τοὺς δὲ καὶ ἀπιόντας διὰ τὸ μη δυ- 
, - Ἁ 3 " , “ ῇ " " 

οηνασϑαι ἰδεῖν. τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἐπειρώμεϑα ορᾶν 30 

ὑπερκύπτοντες, καὶ μόλις ἑωρῶμεν τοῦ γυμναξομέ- 
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νου τὴν κεφαλὴν καὶ τὰς χεῖρας ἀνατετακύτος. ἔπει- 

τα κατὰ μικρὸν ἐνδοτέρω ἐγενόμεϑα. ἣν οὖν νεανί- 

σκος πάνυ μέγας καὶ καλός, ἔτι δέ, ὡς εἰκός, μεῖξον 

αὐτοῦ καὶ κάλλιον ὑπὸ τῆς γυμνασίας τὸ σῶμα ἕφαί- 

ἐ ψνετο. πάνυ δὲ λαμπρῶς ἐγυμνάξετο καὶ μετὰ φρονή- 

ματος, ὥστε ἀγωνιξ ξομένῳ μᾶλλον ἐῴκει. ἐπεὶ δὲ 

ἐπαύσατο γυμναξόμενος καὶ τὸ πλῆϑος ἀνεχώρει, κα- 

τενοοῦμεν αὐτὸν ἐπιμελέστερον. ἣν δὲ ὅμοιος τοῖς ἀν- 

δριᾶσι τοῖς ἀκριβῶς εἰργασμένοις " εἶχε δὲ καὶ τὸ 

χρῶμα ὕμοιον χαλκῷ χεκραμένῳ. ἐπεὶ δὲ ἀπηλλάγη, 

τῶν παρόντων τινὰ ἠρόμεϑα πρεσβύτην ὅστις εἴη...) 

χαὶ ὃς σκυ ϑρωπάσας ᾿ Οὕτος μέντοι Ἰ,ατροκλὴ 5 ὃ τοῦ 

Μελαγκόμα ἀνταγωνιστὴς καὶ μόνος ἐκείνῳ οὐκ ἀξι- 

ὧν παραχωρεῖν τὸ γοῦν ἐφ᾽ ἑαυτῷ. οὐδὲν μέντοι 

. πλέον ἐποίει. ἡττᾶτο γὰρ ἀεὶ ἐνίοτε δι᾿ ὅλης τῆς ἡμέ- 

ρας ἀγωνισάμενος" ἤδη μέντοι ἀπειρήκει, ὥστε τὸν 

τελευταῖον τοῦτον ἀγῶνα τὸν ἐν τῇ Νεαπόλει οὐδένα 

ταχύτερον τούτου ἐνίκησεν. ἀλλὰ νῦν ὁρᾶτε ὅσον 

φρονεῖ καὶ ἐν ὅσῳ πλήϑει γυμνάξεται. οἶμαι δὲ ἔγω- 

γε καὶ ἐπιχαίρειν αὐτὸν ἐκείνῳ. καὶ εἰκὸς μ ἐντοι" οὐ 

γὰρ μόνον τοῦτον τὸν στέφανον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους 
᾿ "“, ᾽ "... ν “-Ὁ7Σ » 

“ απαντὰας ἐπίσταται αὐτοῦ οντας. Ἦ. γάρ, ἔφην, τέ- 
ἡ ἤ 

ϑνηκεν ὃ Μελαγκόμας; ἐπεὶ τό γε ὄνομα καὶ ἡμεῖς 
ω. ν Ἁ " κα ᾽ ᾿ “ὦ ἡ " ᾿ » 

ἤδειμεν, αὑτον οὐδεπώποτε ἰδόντες. Οὐ πρὸ πολλου 
ἥ , Ἁ " , “" 

γὲ. εἶπεν; ἀλλὰ τρίτη που ἡμέρα ἐστὶν ἀπὸ τῆς τα- 

φῆς. Τίνι δέ, εἶπον, τούτου διέφερε, καὶ τῶν ἄλλων 

δέ; πότερον μεγέϑει ἢ εὐψυχία; Ἐκεῖνος, ἔφη, ὦ 

βέλτιστε, πάντων ἀνθρώπων, οὐχὶ τῶν ἀνταγῶωνι- 
"» ) , ἢ ἃ “" " Ν 

στῶν μόνον εὐψυχότατος καὶ μέγιστος ἔφυ. ἔτι δὲ 

κάλλιστος. καὶ εἴ γε ἰδιώτης ἔμεινε καὶ μηδὲν ὅλως 59: 
" .» ᾿ , -- Ἴ 1 

ἔπραξε, δι΄ αὐτὸ ποῦ τὸ καλλος περιβόητος ἂν ἢν" 
" “ , 

ἐπεὶ καὶ νῦν ἐπέστρεφεν ἅπαντας, ὁπότε ἀπίοι που, 

ΟΒΑΤΙΟ ΧΧΥΠΙ. 921 

, , δ ᾽ » 

χαὶ τοὺς οὐκ εἰδότας ὅστις ἐστί. καίτοι οὔτε ἐσθῆτι 
ἤ ᾿ Ἁ 3 “" 

ἐχόσμει ἑαυτὸν οὔτε ἄλλῳ τῷ γιγνώσκεσϑαι μᾶλλον 
͵ " φ' ἴω, γ . “ὦ Ἢ) 

κυν ἐπετήδευεν ἢ λανθάνειν" ἀποδυσαμένου δ᾽ οὐκ ἔστιν 

ὅστις ἄλλον ἐθεᾶτο, πολλῶν μὲν παίδων, πολλῶν δὲ 

ἀνδρῶν γυμναξομένων. εἰωϑότος δὲ τρῦ κάλλους εἰς 

τρυφὴν ἄγειν καὶ τοὺς μετρίως αὐτοῦ μετειληφότας, 

τοιοῦτος ὧν τὸ εἶδος ἔτι σωφρφονέστερος ἣν, καὶ κα- 

ταφρονῶν δὲ τοῦ κάλλους οὐδὲν ἧττον ἐφύλαττεν αὐ- 

τὸ ἐν οὕτω χαλεπῷ ἐπιτηδεύματι. πυγμὴν γοῦν ἀγω- 

νιξόμενος οὕτως ὑγιὴς ἣν ὥσπερ τῶν δρομέων τις. 

οὕτω δὲ σφόδρα ἐγεγύμναστο καὶ τοσοῦτον περιῆν 

τοῖς πόνοις ὥστε δυνατὸς ἦν καὶ δύο ἡμέρας ἑξῆς 

μένειν ἀνατετακὼς τὰς χεῖρας. καὶ οὐκ ἂν εἶδεν οὐ- 

δεὶς ὑφέντα αὐτὸν ἢ ἀναπαυσάμενον, ὥσπερ εἰώϑασι. 

πρότερον δὲ ἠνάγκαξε τοὺς ἀνταγωνιστὰς ἀπειπεῖν, 

οὐ μόνον πρὶν αὐτὸς πληγῆναι, ἀλλὰ καὶ πρὶν πλῆξαι 

ἐχείνους᾽ οὐ γὰρ τὸ παίειν καὶ τιτρώσκεσϑαι ἀν- 

δρείαν ἐνόμιξεν, ἀλλὰ τοῦτο μὲν εἶναι μὴ δυναμένων 

πονεῖν καὶ ἀπηλλάχϑαι βουλομένων τὸ δὲ ἀνέχεσϑαι 

τοῦ χρόνου καὶ μήτε τοῦ βάρους τῶν χειρῶν ἡττᾶ- : 

σϑαι μήτε τοῦ πνεύματος ἐνδεᾶ γίγνεσθαι μήτε τῷ 

καύματι ἄχϑεσϑαι, τοῦτο δὲ εἶναι γενναῖον. Ὀρ- 

ϑῶς μέντοι; ἔφην. ὑπολαμβάνων. καὶ γὰρ ἐν τῷ πο- 

34. λέμῳ οὗ φαυλότατοι τὰ ὅπλα ῥίπτουσιν, εῦ εἰδότες ὅτι 

γυμνοὶ μᾶλλον ἂν τιτρώσχοιντο᾽ οὕτω μᾶλλον. ἡτ- 

τῶνται τοῦ κόπου ἢ τῶν τραυμάτων. Τοιγάρτοι: εἶπεν, 

ἀφ᾽ οὗπερ ἤρξατο ἀγωνίξεσϑαι Πυϑοῖ, πρῶτος μὲν ὧν 

ἴσμεν ἀήττητος διεγένετο, πλείστους καὶ μεγίστους στε- 

φάνους ἀνελόμενος καὶ ἀνταγωνισταῖς οὔτε φαύλοις 

οὔτε ὀλίγοις χρησάμενος. καὶ τὸν πατέρα ἐνδοξότατον 

ὕντα. τὸν Μελαγκόμαν ἐκεῖνον τὸν ἀπὺ τῆς Καρίας, ἄλ- 

λους τε ἀγῶνας καὶ Ὀλυμπίασι νικήσαντα. οὐδέπω 

ὈΙ0. 1. 21 



᾿ “1; νον. Οὔχουν. ἔφην, ἄϑλιον δεῖ καλεῖν αὐτόν" 

κὶ γγ ν΄. ΠΙΟΝΙΒ ΜΕΠΑΝΟΟΜΑΒ 

ἀνὴρ ὧν ὑπερεβάλετο" οὐ γὰρ ἐκεῖνος ἄλειπτος. τοι- 

οὔτος μέντοι ὧν ἀϑλίως ἐτελεύτησε τῶν μὲν πόνων 

τῆς ἀϑλήσεως ἐπὶ πλεῖστον ἐλθών. τῶν δὲ ἐν τῷ βίῳ 

τερπνῶν οὐδενὸς πειραϑείς. οὕτω δὲ σφόδρα φιλό- 

τιμος ὑπῆρχενρ ὥστε καὶ ὅτε ἀπέϑνησχεν ̓ 4ϑηνοδώ- 291Ν 

ρου τοῦ παγχρατιαστοῦ, φίλου ὕντος ἀπὸ παιδός, 

ἐπυνϑάνετο πόσαι τινὲς εἶεν ἡμέραι λοιπαὶ τοῦ ἀγῶ- 

νος. καὶ ταῦϑ᾽ ἅμα λέγων ἐδάκρυεν ὁ πρεσβύτης. 

᾿Αλλὰ σοὶ μέν, ἔφην; συγγνώμη ὑπερλυπουμένῳ διὰ 

τὸ πάντως προσήκειν τί σοι αὐτοῦ. Μὰ τοὺς ϑεοῦύς, 

εἶπεν, οὐδὲν ἔμοιγε" οὔτε γὰρ ἀπὸ γένους μοι ἣν 

οὔτε ἐγύμναξον αὐτόν, ἀλλὰ τῶν παίδων τινὰ τῶν 

παγχρατιαστῶν. ) δὲ ἄνϑρωπος τοιοῦτος ἦν ὥστε 

πάντας ἐπ᾽ αὐτῷ ον τοὺς ἐπισταμένους ἐχεῖ- 

τοὺ- 

ναντίον γὰρ εὐδαιμονέστατος ἃ ἂν εἴη καὶ ἀαρηννεῇ πρὰ - δ 

τος. εἴπερ οἷος λέγεται ἦν, ᾧὧ καὶ γένους ὑπῆρξε λαμ- 

προῦ τυχεῖν καὶ κάλλους, ἔτι δὲ ἀνδρείας καὶ ἰσχύος 

καὶ σωφροσύνης ,» ἃ δὴ μέγιστα τῶν ἀγαϑῶν ἐστι" τὸ 

᾽ γε μὴν ϑαυμαστότατον ἐν ἀνθρώπῳ, ἀήττητον γενέ- 

σϑαι οὐ μόνον τῶν ἀνταγωνιστῶν, ἀλλὰ καὶ πόνου 

καὶ καύματος καὶ γαστρὸς καὶ ἀφροδισίων" δεῖ γὰρ 

πρῶτον τούτοις ἀήττητον εἶναι τὸν μέλλοντα ὑπὸ μη- 

δενὸς τῶν ἀνταγωνιστῶν λειφϑήσεσϑαι. ἡδονὰς δὲ 

τίς μείξονας ἤἥσϑη., ὅστις φιλοτιμότατος ὧν ἀεὶ ἐνίκα 

καὶ ϑαυμαξόμενος ἠσϑάνετο; καί μοι δοκοῦσι σφόδρα 

αὐτὸν ἀγαπῆσαι οἱ ϑεοὶ καὶ μάλιστα τῇ τελευτῇ τι- 

μῆσαι, ὡς ἂν μηδενὸς πειραϑείη τῶν χαλεπῶν. ἀνάγκη 

γὰρ αὐτῷ ἦν προβαίνοντι ἀντὶ μὲν καλλίστου αἰσχρο- 

τέρῳ γίγνεσθαι, ἀντὶ δὲ ἰσχυροτάτου ἀσϑενεστέρῳ, 

ἴσως δὲ καὶ λειφϑῆναί του. ὅστις δὲ τοῖς μεγίστοις 

ἀγαϑοῖς συναπέρχεται τὰ ἄριστα πράξας, οὗτος εὖ- 

“ων . ἤ Ἁ ,.. ΡΩ 

"1 πατιμιώτερος δὲ παντὸς ἄρχοντος 
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δαιμονέστατα τελευτᾷ. εἴροι δ᾽ ἄν τις καὶ τῶν πα- 
λαιῶν τοὺς ϑεοφιλεῖς ὠκυμόρους. Τίνας. ἔφη. τού- 
τους λέγεις: Τὸν “Ἵχιλλέα, εἶπον. καὶ Πάτροκλον καὶ 

0 κα ἄχτορα καὶ Μέμνονα καὶ Σαρπηδόνα. ἔτι δὲ καὶ ἄλ- 
λους ὀνομάξοντος ἐμοῦ, Ταῦτα μέν. ἔφη. καλῶς εἶ- 5 
" - "" γ Ν : " 4 Ν πὰς είς παραμυϑίαν ἀανϑρώπων, καὶ ἔγωγε ἐβουλό- 

" Ν) 3 “ 3 Ἁ Ἁ ΝΟ’ ην σου ἔτι ἀκούειν" ; μη! τι ἀκούειν ἀλλὰ γὰρ ὥρα γυμνάζειν τὸν 
παῖδα, καὶ ἀπέρχομαι. 

ΜΕΛΑΓΚΟΜΑΣ Β. 

, , » Ὰ " »ν »ω..᾿"»ὋἊ" ἣ " 

4λλ: ἐμοὶ μὲν. ὦ ἄνδρες, οὐδ᾽ ο.τι εἴπω ἔπεισιν 
Ρ̓ Ἁ ν᾿ , -“»"5- 

ὑπὸ λύπης ἅμα καὶ ἐκπλήξεως τοῦ αἰφνιδίου πάϑους. 10 
οὐ γὰρ μόνον διὰ τὴν ἀρχὴν ἣν ἔχω μᾶλλον ἑτέρου 
μοι τῶν πολιτῶν οἰκεῖον τὸ συμβεβηκός, ἀλλὰ καὶ 

ἰδίᾳ μου. φίλος ἦν Μελαγκόμας ὑπὲρ ἅπαντας, ὥσπερ 
καὶ ὑμῶν ἐπέστανται οἵ πλείους. καὶ ἔμοιγε ἄτοπον 
φαίνεται τὸ ἐπὶ τοῖς τεϑνεῶσιν ἔϑος, ὅτι τοῖς πλεῖστα ιτ5 
λυπουμένοις μάλιστα προσήκειν δοκεῖ τὸ ἐπ᾽ αὐτοῖς 

λέγειν. οἵ γὰρ σφοδρότατα ἀνιώμενοι ἀδύνατον λἕ- 
γειν ὑπ᾽ αὐτοῦ τούτου. εἰσίν. ἔτι δὲ καὶ ἡλικίας ἐν 
τούτῳ εἰμί, ἐν ῷ ἡ μὲν τοῦ λόγου δύναμις ἧττον 
ἅπασιν ὑπάρχει. τὸ δὲ χαίρειν καὶ τὸ λυπεῖσθαι ἰσχυ- 30 
ρότατον γίγνεται. ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τιμιώτερος μὲν στρα- 
τηγοῦ ἔπαινος ἐπὶ στρατιώτῃ ἀγαϑῷ τελευτήσαντι, 

ἢ ἰδιώτου. κἀμοὶ λε- 
χτέον τῆς ἀρχῆς ἕνεκεν ὡς ἂν δύνωμαι. πρέποι δ᾽ ἂν 
τῇ ἐκείνου ἀρετῇ καὶ τῇ ἐμῇ νεότητι μηδὲν μακρὸν 35 

ἀπαιτεῖν μηδὲ ἀκριβῆ μᾶλλον ἢ γενναῖον τὸν ἔπαινον. 
πρῶτον μὲν οὖν εὐγενείας ἀληϑοῦς ἔτυχεν. οὐ γὰρ 

οὶ ἔῃ 
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κὶ ᾧ).: 

Ὥ “ 6 Ἁ “ , ᾽ Ν Ἁ ’ὔ 

κροὺ δεῖν ὑπὸ πάντων ἀνϑρωπῶν. οὔτὲ γὰρ πόλις 
πλουσίων συνέβη τυχεῖν π ογόνων, οὐ μὴν οὐδ᾽ ᾿ : ᾿ ' ΚΦΝ ; 

πη ΠΝ ᾽ οὐδεμία τῶν ἐνδόξων οὔτε ἔϑνος οὐδέν, ἔνϑα μὴ 
εἰ βασιλέων, τὰ δὲ ἄλλα φαύλων, ὅδε ἂν εἴη καλῶς ᾿ ᾽ " . Ἁ Ἁ - 6 ᾿ “ ν “᾿ Η 3 , 

γεγονώς, ἀλλ᾽ οἱ φύντες ἐξ ἀγαϑῶν, ὥσπερ ὅδε. ὁ ἀφίκετο" καὶ παρὰ πᾶσιν ὁμοίως τὴν αὕτην εἰχε δὸ- 

γὰρ πατὴρ αὐτοῦ τῶν κατ᾽ αὐτὸν διήνεγκε τοῖς καλ- 
ς 3 Ἂ » ’ δ Ν ἔ 

ἕαν. ὡς οὐδένα ἰδοῦσι καλλίονα. ὁ δὲ ὑπὸ πλείστων 
᾿ Ἷ , ΝΑ ἣν , “ 2} 

μὲν ϑαυμαάσθεις, ἐν δὲ τοῖς καλλίστοις μόνος ἔχων δ 

τὴν ὑπὲρ τοῦ κάλλους φήμην δῆλον ὡς ϑείας τινὸς 

μορφῆς ἔτυχεν. ἐγὼ οὖν πρῶτον εὐδαιμονίξζω τοῦ 
3 

κάλλους αὐτόν, ὃ δὴ τῶν ἀνθρωπίνων ἐστὶν ἀγαϑῶν 
, ’ " ο ΠῚ “ ν Ἁ Ψ 

ἀριδηλότατον, καὶ ἡδιστον μὲν ϑεοῖς. ἡδιστον δὲ ἀν- 

ϑρώποις. ἀλυπότατον δὲ τῷ ἔγοντι καὶ ἐπιγνωσϑῆναι τὸ 
σμένων ἐπὶ κάλλει. ῦσοι ϑνητοὶ ἐγ ἕένοντο. οὗ μὲν γὰρ “᾿ 9 7 ΠΝ ΝΙΝ χ Ὑ}]}}" Ι ἢ ᾿ " 

Ἄν ϑᾷστον. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ἀγαϑὰ κἂν λάϑοι τινὶ προσ- 
, [ἡ 

ὄντα, καὶ ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη καὶ φρόνησις, εἰ μὴ 
Ὑ ἃ 3 Ν Ἵ ἣ 3 χ 

τύχοι ἔργουτινὸς ἀποδεικνύντος᾽ τὸ δὲ κάλλος οὐχ οἷόν 
ἤ [2 Ἁ "ὉΌ»» ’ " " " κν 

τὲ λανϑανειν. ἅμα γὰρ τῷ ἔχοντι φαίνεται" εἴποι δ᾽ ἂν 
Υ Ἁ Ο “ “, »" 

τις οτι καὶ πρότερον ουτῶς ὀξεῖαν αἴσϑησιν αὐτοῦ παρ- τ 
," Ἂ “ , 3 ,» “" ἔχει. ἔτι δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις ἀγαϑοῖς οἱ πλεῖστοι φϑο- 

- Ἀ “ ᾿" " ᾿.. Ἁ ἤ Ἁ 

νοῦσι καὶ δυσμενεῖς γίψνονται᾽ τὸ δὲ κάλλος τους 
3 - " "" ᾿ 

αἰσϑανομένους αὐτοῦ φίλους ποιεῖται καὶ οὐδένα 

ἐχϑρὸν ἐᾷ γίγνεσϑαι. εἰ δέ τις φήσει κάλλους μὲ ποι- 
. ᾽ Γ 3 3 3 ἡ -Ψ 3 . 7 3 ἴω 3 -»"ἢ 

εἶσϑαι ἐγκώμια. ἀλλ΄ οὐχὶ τοῦ ἀνδρὸς, οὐκ ἂν ὀρϑῶς 320 
- 4 " Ἀ " Ψ Υ Ἁ Ἵ 

αἰτιῷτο. αὐτέκα γὰρ ἔπαινος ἀνδρος ἂν λέγοιτο, ἔπει - 

λίστοις. εὐψυχίᾳ καὶ ῥώμῃ. δηλοῦσι δὲ αἵ νῖκαι ἃς 

ἐνίκησε καὶ Ὀλυμπίασι καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσιν. 

αὐτὸς δὲ ἔφυ κάλλιστος ἀν ϑρώπων. οὐ τῶν νῦν μό- 

νῦν. ἀλλ΄. ὡς ἔνεστιν εἰκάζειν ἐκ τῆς ὑπερβολὴ ὩΣ καὶ 

ἁπάντων ἁπλῶς τῶν ἐξ ἅπαντος τοῦ χρόνου ὠνομα- 398. 

πολλοὶ τῶν νενομισμένων καλῶν. μέρη τινὰ τοῦ σώ- 

ματος εὐπρεπῆ ἔχοντες. ἔπειτα δὲ ἔδοξαν καλοί; τῆς 

ὄψεως ἀεὶ τὰ ἥδιστα βουλομέν ἢ ὁρᾶν. τῶν δὲ ἡττο- 

νῶν ἀμελούσης. οὗ δὲ τινες φύσει μὲν εὐειδοῦς σώ- 

5 ματος οὐκ ἔτυχον. ὥρα δὲ αὐτοῖς ἐπῆλθεν" ἡττῶμε- 

νοι δὲ ὑπὸ τῆς ὥρας οἵ ἐντυγχάνοντες κάλλος αὐτὴν 

ὠνόμασαν. ἀνϑούσης ἀεὶ τῆς ἀκμῆς ἐν ἅπασι καὶ 

ξῴοις καὶ φυτοῖς. τοιούτους μὲν οὖν μυρίους ἂν εὕ- 

ροι τις τοὺς αὐτοὺς ὁτὲ μὲν καλοὺς δοκοῦντας - ὁτὲ δὲ 

αἰσχρούς. καὶ τοῖς μὲν σφόδρα ἀρέσκοντας. παρ᾽ ἕτέ-" 

θοιβ ὃὲ οὐδενὸς λόγου τυγχάνοντας. ὁλόκληρον δὲ 

καὶ ἀλ ηϑινὸν κάλλος ϑαυμαστὸν εἴ τῳ ὑπῆρξεν ὥσπερ 

τῷδε. ἐν ἅπαντι μὲν γὰρ τῷ σώματι ἐκέχτητο αὐτό, 

ἀεὶ δὲ ὁμοίως. καὶ πρὸ ἡβης καὶ ὕστερον" καὶ οὐκ ἂν 

᾿ ποτὲ ἐπὶ τυσοῦτον τοῦ χρόνου προὴλ ϑεν, οὐδὲ εἰ πάνυ 

Ἁ Ἁ ᾽ ἊΝ ’ 3 . κι Ἁ 

δὰν τὴν ἀνδρείαν αὐτὴν ἐπεξίωμεν. ὅπου μὲν γὰρ 
3 ᾿ 2 - ἤ 3 Υ 

ἀμφίλογον τὸ εἰναί τινὰ τοιοῦτον. τοτὲ ἀποδεικνύναι 
Ο ’ Ἁ , “-“ -»ὝΣ 

χρή" ὅπου δὲ γιγνωσκεται, τὴν φύσιν ἐπαινεῖν τοῦ 
’ 3 "» Γ Ἁ “Ὡ" " ᾿ Ὁ Ἵ “ 

προσόντος ἀγαϑοῦ τινι. ὁ γὰρ τοῦδε ἔπαινος ἀμὰ ἂν 35 
" ν »"» » γ᾽ ᾿ " »ν , 

ἱδ εἴη καὶ τοῦ ἔχοντος αὑτο. μάλιστα δ᾽ ἂν τις ϑαυμα- 
μακροῦ γήρως ἔτυχεν, ὥστε ἀμαυρῶσαι τὸ εἶδος. ͵ ὃ ἢ ᾿ ΤΠ ΤΣ ͵ 

ἩΠΠΦ κἀν ἢ  ἀῳ ἐϑ νι σειε Μελαγκόμαν. οὁτι μορφῇ τοιοῦτος ὧν τῇ ἀνδρείᾳ 
τεκμήριον ὃὲ τῆς ὑπερβολῆς οὐ γὰρ ἐν ἰδιώταις ἐξ- ἢ ΤΡ ΤΗΝ, ΜΉ} ὶ ν 

διήνεγκε. δοκεῖ γὰρ ἔμοιγε τῇ ψυχῇ φιλονεικήσαι 
ἑταξόμενος διέφερεν οὐδὲ ὑπὸ ὀλίγων ϑεωρούμενος ἀρ : ΤΎΤΓΙ ΤῊΝ ͵ 

προς τὸ σῶμα καὶ σπουδάσαι ὁπῶὼς ἂν διὰ ταύτην ἐν- 
ὑπὸ τούτων ἐθαυμάξετο, ἀλλὰ μὴν ἀεὶ δήπου ἐν τοῖς ἐπ ; ΓΤ ΠΝ μι 3 Εἠε αν ἦπα 

,λί ,9.1 ἄν. οἱ γὰρ δοξότερος γένηται. γνοῦυς οὖν τῶν πρὸς ἀνδρείαν ἔρ- 30 
ἔντων καλλίστοις. ἅμα τοῖς ἀϑληταῖς τ ; ΠΝ 

ἀπάι (ἢ ! γῶν κάλλιστον ἅμα καὶ ἐπιπονώτατον τὴν ἄϑλησιν, 
ιέγιστοι καὶ εὐειδέστατοι καὶ πλείστης ἐπιμελείας , - ᾿ ᾿ εὐβῤόμι 
ἔ ' δ) 40 ἐπὶ ταύτην ηλϑε. τῶν μὲν γὰρ πολεμικῶν 0 τὲ και- 
τῶν σωμάτων τυγχάνοντες οἵδε εἰσίν. ἑωράϑη δὲ μι- 
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᾿ , Ψ [] " " ἷ κι χ,, 

ρὸς οὐκ ἣν ἢ τε ἄσκησις ἐλαφροτέρα. φαίην ὃ 
ΝΜ" ’ ΡῪ τ Ἷ Ἁ ᾽ " 

ἔγωγε καὶ ταύτης ἡττοναὰ εἶναι. μόνης γὰρ εὐψυχίας 
ν᾿ ΔῸῚ δ , “-» ' ἷ γ νᾺ »Ἤ} Ὁ Ἀ 

ἐπίδειξις ἐν τοῖς πολεμικοῖς. ἡ δὲ ἄϑλησις ἀμὰ μὲν 
᾽ " ’ Ὃ ἃ ᾽ " μ Ἁ ἡ με ». 

ἀνδρείαν. ἅμα δὲ εὐψυχίαν, ἅμα δὲ ἰσχύν, ἀμαὰ δὲ 
; - » ᾽ ’ 

5 σωφροσύνην ἐμποιεῖ. καὶ τοίνυν τῆς ἀϑλήσεως εἵλετο 
ν ᾿ -"» , Ἁ ἃ , Ἁ Ἁ 

“οὐ τὸ ῥᾷστον. ἀλλα τὸ χαλεπωτατον᾽ πυγμὴν γὰρ 
" . Ἵ ᾽ » Ν 

ῃόχησε. χαλεπὸν μὲν οὔν καὶ τοῦ ἐλαχίστου ἕργου 
ν νυν νη ὦ , ᾽ » ’ " υ 
ἐπ᾿ ἄκρον ἐλθεῖν, μήτι γε ἐν τῷ μεγίστῳ καὶ δυσχε- 

, ς “ ᾿ Ὁ Ῥο ᾿ 

ρεστάτῳ πάντας ὑπερβαλέσθαι, ὥσπερ οδε. καὶ τὸ 
᾿᾿ ᾿ ᾽ -» " Υ 

μὲν τοὺς στεφάνους αὐτοῦ καϑ᾽ ἕκαστον ἐπεξιέναι καὶ 
" “ - , ᾿" " " "»»ν » 6 » 

τοὺς ἀγῶνας. ἐν οἷς ἐνίκησε. πρὸς εἰδότας υμᾶς πε- 
ἤ "» » ,.} " - " “ 

ροιττὸν. αλλῶς τὲ καὶ ἑτέρους ἂν εἴποι τις τῶν αὑτῶν 
Ἢ ει ὙῚ ν.. " » ξ ᾽ ᾿ Ἁ “ ’ 

τυχόντας. ὁ δὲ μηδενὶ ὑπῆρξεν. ἐπίστασϑε μὲν ομοί- 
" Ἶ " , » Ρ , " ᾿ »} 

ὡς. δι᾽ αὐτὸ μέντοι τοῦτο ῥητέον. τοῖς γὰρ μηδὲ εἶ- 29 ν 

δόσιν οὐδὲ πιστεῦσαι ῥδάδιον" ὅτι τοσούτοις ἀνταγω- 

νισταῖς χρησάμενος καὶ οὕτως ἀγαϑοῖς ὑπ᾽ οὐδενὸς 

ἡττήϑη;, αὐτὸς ὃὲ ἀεὶ πάντας ἐνίκα. καίτοι οὔτε στρα- 

τηγὸν εὕροι τις ἂν ἐν παντὶ τῷ χρόνῳ ἀήττητον οὔτε 

ἀριστέα πολέμων. ὃς οὐκ ἤδη ποτὲ καὶ ἔφυγεν ἐκ μά- 
χης. οὐδὲ γὰρ ὅτι ταχέως ἐτελεύτησε, διὰ τοῦτο φαίη 
τις ἂν ἀήττητον διαγενέσϑαι. πολὺ γὰρ πλείστους 

ἀγῶνας ἠγωνίσατο" ἐν δὲ τῇ πείρᾳ τὸ σφάλλεσϑαι, 
»] ᾽ -. ͵ -» ῇὌ ““ ν Ἁ Ἁ ἤ Ἂ» 

οὐκ ἐν τῷ μήκει τοῦ χρόνου. ἔτι δὲ καὶ τὸδὲ ἂν τις 5.18 

αὐτοῦ κατεπλάγη. τὸ μήτε παιόμενον αὐτὸν μήτε παί- 
ς οντὰ νικᾶν" τοσοῦτον τῇ ῥώμῃ περιῆν καὶ τῷ δύνα- 

σϑαι πονεῖν. πολλάκις γὰρ δι᾿ ὅλης τῆς ἡμέρας ἤγω- 

νίσατο ἐν τῇ σφοδροτάτῃ ὥρᾳ τοῦ ἔτους, καὶ δυνά- 

μενος ϑᾶττον ἂν περιγενέσϑαι παίων οὐκ ἐβούλετο, 
νομίξων τὸ μὲν πληγῇ νικῆσαι καὶ τοῦ φαυλοτάτου 

40 ἔσϑ᾽ ὅτε εἶναι τὸν βέλτιστον, εἰ τύχοι" τὴν δὲ ἀληϑε- 
στάτην νίκην, ὅταν ἄτρωτον ἀναγκάσῃ τὸν ἀντέπαλον 
ἀπειπεῖν. οὐ γὰρ τοῦ τραύματος, ἀλλ᾽ ἑαυτοῦ ἡττῆ- 
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σϑαι. καὶ τὸ ὅλῳ τινὰ τῷ σώματι ἀπειπεῖν, ἀλλὰ μὴ 

τῷ πληγέντι μέρει, λαμπρόν. τὸν δὲ ἐπειγόμενον 

ὡς οἷόν τε τάχιστα νικῆσαι καὶ παίοντα καὶ συμπλε- 

χόμενον αὐτὸν ἡττῆσϑαι τοῦ καύματος καὶ τοῦ χρόνου. 

εἰ δέτις οὐ ταύτῃ ὑπολαμβάνει. ἐννοείτω ὅτι σύες : 

χαὶ ἔλαφοι. μέχρι μὲν αὐτοῖς ἡ ἰσχὺς πάρεστιν. οὔτε 

ἀνϑρώποις οὔτε κυσὶν ὁμόσε χωροῦσιν᾽ ὅταν δὲ ἡττη- 

ϑῇ καὶ κάμῃ. τηνικάδε συμπλέκεται, καὶ μᾶλλον ἐϑέ- 

λει τιτρώσκεσϑαι καὶ ἀποϑνήσκειν ἢ πονεῖν ἔτι διω- 

χύμενα. ὁμοίως δὲ καὶ ἄνδρες ἐν πολέμῳ. καίτοι εἰ- 

δότες ὅτι μᾶλλον ἂν παίοιντο φεύγοντες ἢ μένοντες, 

διὰ τὸ μὴ βούλεσϑαι πλείω χρόνον κάμνειν ἀπέασι 

παραδόντες αὑτοὺς τοῖς ὕπισϑεν παίειν. οὕτω τό γε 

τραυμάτων καταφρονεῖν οὐκ ἀνδρείας ἐστίν, ἀλλὰ 

τοὐναντίον. οἶμαι δὴ ἐν ταὐτῷ πάντα εἰρῆσϑαι καὶ 
" 2 ἢ ,. ᾿ 3 , , ». ’ 

γππερὶ ἀνδρείας καὶ περὶ εὐψυχίας καὶ περὶ ἐγκρατείας 

καὶ περὶ σωφροσύνης. εἰ μὴ γὰρ ἐγκρατής τε καὶ σώ- 

φρῶν ἦν, οὐκ ἂν οἶμαι τοσοῦτον τῇ ῥώμῃ ὑπερέσχεν, 
γον οὐδὲ εἰ φύσει ἰσχυρότατος ὑπῆρχε. καὶ ἔγωγε οὐκ ἂν 

ὀκνήσαιμι εἰπεῖν ὅτι καὶ τῶν παλαιῶν ἡρώων, οὕς 

ἅπαντες ὑμνοῦσιν, οὐδενὸς ἐλάττονα ἀρετὴν εἶχεν, 

οὔτε τῶν ἐν Τροίᾳ πολεμησάντων οὔτε τῶν ὕστερον 

ἐν τῇ Ἑλλάδι τοὺς βαρβάρους ἄγυνεναν, καὶ εἴ γε 

τότε ἐγένετο, ἅπερ ἐκεῖνοι ἔπραξεν ἄν. καὶ καϑόλον 

δὲ ἔγωγε τοῦτο τῆς ἐν τοῖς πολέμοις ἀρετῆς προχρίνω, 

ὅτι πρῶτον μὲν οἵ ἐνθάδε ἄριστοι ἐκεῖ διαφέροιεν 

ἄν" ὃ γὰρ ἰσχυρότατος τῷ σώματι καὶ πλείω χρόνον 

πονεῖν δυνάμενος, οὗτος ἄν μοι καὶ ἄνευ ὅπλων καὶ 

σὺν ὅπλοις κρείττων ἐστίν" ἔπειτα οὐχ ὅμοιον πρὸς 

ἰδιώτας ἀγωνίξεσϑαι καὶ τῷ παντὶ φαυλοτέρους ἢ ἐξ 

ἁπάσης τῆς οἰκουμένης τοὺς κρατίστους ἔχειν ἀντι- 

πάλους. κἀκεῖ μὲν ἅπαξ ὁ κρατήσας τὸν ἀνταγωνι- 
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στὴν ἀπέχτεινεν, ὥστε μὴ αὖϑις ἔχειν. τὸν αὐτὸν ἀν- 
τίπαλον᾽" ἐνθάδε δὲ ἣ νίκη περὶ τῆς ἡμέρας ἐκείνης 
ἐστίν, ἔπειτα καὶ τοὺς ἡττωμένους ὁμοίως ὁ νικῶν 
ἀνταγωνιστὰς ἔχει καὶ τῶν ἄλλων τὸν βουλόμενον. 

"Ὕ ἡ " »Ὰ ᾿ " φι Ἁ 6 , ἔτι δὲ ἐνθάδε μὲν Ὁ κρείττων τοῦ ἥττονος περίεστιν" 
οὐδενὶ γὰρ ἄλλῳ ἢ τῇ εὐψυχία καὶ ἰσχύϊ δεῖ κρατεῖν "551 
ἐν δὲ τοῖς πολέμοις ἡ τοῦ σιδήρου δύναμις, πολὺ 

κρείττων οὐσὰ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, οὐκ ἐᾷ τὴν 
Ν- , ᾽ ᾿ ω , , ἢ ᾿ τῶν σωμάτων ἀρέτην ἐξετάξεσϑαι, πολλάκις δὲ πρὸς 
- Γ, ᾿ Ὃ ᾽ν - ᾽ ἤ τῶν χειρονῶν γίγνεται. ὁσὰα δὲ αὖ περὶ ἀϑλήσεως, 

χαὶ περὶ ἀϑλητοῦ εἴρηκα, ἀποδειχϑέντος γε ὅτι 
ἄριστός ἐστι τῶν ἐν τῷ ἔργῳ. ἴσως δὴ κἀμοὶ καὶ τοῖς 
παροῦσι προσήκων ὁ λόγος, ὥστε τοῦτον ἄριστον 
ἀποφαίνειν. ὅτῳ γὰρ ὑπῆρξε μὲν κάλλος σώματος, 
ὑπῆρξε δὲ ἀνδρεία καὶ εὐψυχία, ἔτι δὲ σωφροσύνη 
χαὶ τὸ ἀήττητον γενέσϑαι, τίνα ἂν τοῦδε τοῦ ἀνδρὸς 
εὐδαιμονέστερόν τις φήσειε; καίτοι αὐτῷ τούτῳ 
παραγενέσϑαι χαλεπωτάτω ἐστὸν ἀνδρεία καὶ γὴμρα 

σύνη᾽ κάλλος γὰρ ἀνϑρώπους μάλιστα δὴ χαυνοῖ καὶ 
ἀναπείϑει τρυφᾶν. ὡς ἂν δόξης, μὲν ἑτέρας οὐ δεομέ- 
νους, ὅταν τις περιβόητος ἢ τὸ εἶδος. ἡδίονος δ᾽ οὔ- 
σης τῆς ῥᾳϑυμίας. εὕροι δ᾽ ἄν τις ἐξ ἀρχῆς ἀναλογι- 
ξόμενος τοὺς καλλίστους τῶν πρότερον τοὺς δὴ πολ - 201Ν 
λοὺς αὐτῶν οὐδὲν ἀνδρείας οὐδὲ ἀρετῆς ἔργον ἀπο-δμι 
δειξαμένους. ἀλλὰ Γανυμήδης μὲν διὰ τὸ παῖς ἀφα- 
»ισθῆναι ἐξ ἀνθρώπων οὐδὲν ἐδόκει πρᾶξαι λαμπρόν" 
περὶ δὲ ̓ “δώνιδος ἢ Ἰασίωνος ἢ τῶν ὁμοέων, ὅσοι περιτ- 
τῆς δόξης ἐπὶ τῷ εἴδει ἔτυχον, οὐδὲν ὦ ὅτι μὴ περὶ τοῦ 
κάλλους ἀκούομεν. μόνους δὲ ἂν εἴποι τις ἀνδρείους 

30 τῶν ἄγαν καλῶν Θησέα καὶ Αχιλλέα, καὶ τούτοις οὐ 
πάνυ ἡ σωφροσύνη ὑπῆρξεν. οὐ γὰρ ἂν αὐτῶν ὃ μὲν 
Ἑλένην πρὸς βίαν ἥρπασεν, ὁ δ᾽ ἐστασίαξεν ἐπὶ Τροίας 

ΟΒΑΤΙΟ ΧΧΙΧ. 929 

ὧν ἕνεκεν ἐστασίαξεν. Ἱππολύτῳ δὲ σωφροσύνη μὲν 
ὑπῆρξεν, ἀνδρεία δὲ ἄδηλον εἰ παρῆν" οὐ γὰρ ἀληϑὲς 
τεκμήριον κυνηγεσία. ἀλλ᾽ ὃς δὴ πάντα τὰ ἐν ἀν- 
ϑρώποις ἀγαϑὰ ἐκτήσατο, ἄξιος ἂν εἴη καὶ τῆς τελευ- 
τῆς εὐδαιμονίξεσϑαι. εἰ μὲν γὰρ ὁ πλεῖστος ἀνϑθρώ- δ 
ποις χρόνος ἄριστος ἦν, ταύτῃ ἂν τις αὐτὸν ὠλοφύ- 
ρατο᾽ νῦν δὲ ὀλίγου τοῦ παντὸς ἀνϑρώποις βίου δὲ- 
δομένου πλείστους ἂν εὕροι τις, οἷς πολὺ ἄμεινον 
εἶχεν, εἰ ϑᾶττον ἐτελεύτησαν" τοσαῦται ἀμ 
καταλαμβάνουσιν. ἔτι δὲ τῶν παλαιῶν τοὺς ἐξοχω- 
τάτους ἀκούομεν οὐδένα αὐτῶν ἐπὶ πολὺ ἐλϑόντα τοῦ 
βίου, Πάτροκλόν τὲ καὶ ᾿Δἀντίλοχον. ἔτι δὲ Σαρπη- 
δόνα καὶ Μέμνονα καὶ ᾿Αχιλλέα καὶ Ἱππόλυτον" τούς 
τε Βοιωτοὺς Ὦτον καὶ Ἐφιάλτην, οὗὑς μεγίστους καὶ 
καλλίστουρ γενέσϑαι φησὶν Ὅμηρος μετὰ ΚΞ ρίωνα, 

αὐτὸν τὲ ἐκεῖνον. ἀλλ᾽ οἱ μὲν δι᾽ ἀφροσύνην ἀπώ- 
λοντο᾽ τοὺς δὲ ἄλλους. οὕς εἶπον, ϑεῶν παῖδας καὶ 
ἀπογόνους εἶπον. οὐκ ἂν οὖν οἱ ϑεοὶ τοῖς ἑαυτῶν 
παισὶ καὶ οὗς μάλιστα ἐφίλουν ταχεῖαν ἐποίησαν 
τὴν τελευτήν, εἰ μὴ ἀγαϑὸν τοῖς ἀνθρώποις τοῦτο 
ἐτίέϑεντο. ταῦτα οὔν. ὦ ἄνδρες. λογιξομένους ὑμᾶς 
ἐκεῖνόν τε ὡς μακάριον νομίζειν χρὴ καὶ αὐτοὺς μη- 
δὲν ἧττον διὰ τοῦτο ἐφέεσϑαι τῶν πόνων καὶ τῆς φι- 
λοτιμίας" ὡς εἴ τινι συμπέσοι : τελευτῆσαι ταχύτερον, 
ἀνόνητος ἐσόμενος τῶν ἀγαϑῶν τινος ὃ γὰρ εὐκλε- 

ΘΟ ΝΜ Οῦς δόξης τυχὼν μεστὸς ἄπεισι τῶν ἀγαϑῶν᾽" ἀλλὰ 
καὶ γυμνάξεσϑε προϑύμως καὶ πονεῖτε, οἵ μὲν νεώ- 
τερον νομίξοντες αὑτοῖς ἀπολελεῖφϑαι τὴν ἐκείνου 
χώραν, οἵ δὲ πρεσβύτεροι τῶν ἰδίων ἔργων ἀξίως, 
καὶ φρονεῖτε ὃὲ ἐπ᾽ αὐτοῖς ὅσον χρὴ ἄνδρας πρὸς 
ἔπαινον καὶ δόξαν ἀγαϑὴν βιοῦντας καὶ τῆς ἀρετῆς 
ὄντας ἀσκητάς. τὸν δὲ ἀποιχόμενον μνήμῃ τιμᾶτε, 
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" ν Ν ᾿ »Ἥ “Ὅ 

ναΐ φασιν ἡ εἴ τι ἄλλο τῶν ἐκ τῆς οἰκίας ἀπωλωλέκει. 
ἀλλ᾽ ὑμεῖς γε πάνυ ἐοίκατον ἀχϑομένω τῇ συμφορᾷ" 
καὶ οὐδὲν ϑαυμαστόν᾽ ἐπεὶ καὶ τῇ πόλει ὑμῶν καὶ τῇ 
Ἑλλάδι πάσῃ ὠφέλιμος ἦν τοιοῦτος ἀνὴρ ἐν τῷ βίῳ βλλάδι πάσῃ ὠφέλιμος ἦ ἀνὴρ ἐν τῷ βίς 
διαγενόμενος οἷος δὴ Χαρίδημος τάχα ἔμελλεν ἔσε- 

μὴ δάκρυσιν" οὐ γὰρ πρέποι ἂν ἥδε ἡ τιμὴ γενναίοις 

ὑπὸ γενναίων, οὐδ᾽ ἂν Ὅμηρον ἐπαινέσαιμε : ὅτι 

φησὶ δεύεσϑαι τάς τε ψαμάϑους καὶ τὰ ὕπλα τοῖς δά- 

κρυσι τῶν ᾿ἀχαιῶν. ἀλλὰ ἐκεῖνος μὲν ποιητικῇ μᾶλ- 

5. λὸν ἠκολούϑησεν ἡδονῇ , ϑφήνων ὑπερβολὰς ἐπιδει- 
| ᾽ ᾿ ᾿" , ν . 

ξάμενος, ὑμεῖς δὲ ἐγκρατῶς φέρετε. Γ΄ σϑαι. οὗ γὰρ ἔγωγε ἐκείνου μειρακίου οντος οὐδένα 

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ. 540 

4. ἮἨκηκχόειν μὲν καὶ πρότερον πρὶν ὑμᾶς ἰδεῖν 

πρὸ ἱκανοῦ περὶ τῆς Χαριδήμου τελευτῆς. εὐϑὺς γὰρ 

ἐπυνθανόμην, ὡς παρέβαλον δευρί, περί τε ἄλλων 

τινῶν καὶ μάλιστα δὴ περὶ τούτων ἀμφοτέρων; ὅπου 

τε εἶεν καὶ ὅ.τι πράττοιεν. καί μοι τις ἐνέτυχεν οὐ 

πάνυ τι αὐτοὺς ἐπιστάμενος, ἀλλ᾽ ὅσον ἀκοῦσαι τὰ 

ὀνόματα᾽ ἠρώτησεν εἰ τοὺς Τιμάρχου υἱεῖς λέγω" 

κἀμοῦ φήσαντος, τοῦτον ἐδήλου, τὸν νεώτερον 

δὴ λέγων, ἐν Μεσσήνῃ ἔτι εἶναι μετὰ σοῦ διὰ 

τὸ πένϑος τἀδελφοῦ" τελευτῆσαι γὰρ αὐτοῖν τὸν πρε- 

σβύτερον. φανερὸς οὖν ἦν Χαρίδημον ἀπαγγέλλων 

τεθνηκέναι" καὶ τότε μὲν ἐδόκει καὶ ἀμφιβολία τις 

εἶναι, καίτοι σαφῶς τἀνθρώπου εἰρηκότορ᾽ αὖϑις δὲ 

ἀκριβέστερον ἔγνωμεν. καὶ οἶμαί γε ἐμαυτὸν οὐ πολύ: 

τι ἔλαττον ὑμῶν δὴ χϑηήναι" τὸ μὲν γὰρ μᾶλλον φάναι 

οὐ ϑεμιτὸν οὐδὲ ὅσιον ἡμῖν, εἴ τις ἐκεῖνον μᾶλλον 

ἐφίλει ὑμῶν τοῦ τε πατρὸς καὶ ἀδελφοῦ. καίτοι οὐ 

μέγα ἰσχύειν ἔοικεν ἡ φύσις ἐν τοῖς φαύλοις " οἷόν τι 

καὶ περὶ τοῦτον τὸν Ὀπούντιον ἀκούω γεγονέναι χαρί- 

εντα καὶ κομψὸν νεανέσκον ἀποβαλόντα, ἡμέτερον 

κἀκεῖνον ἑταῖρον, ἀλλ᾽ ὅμως ἔλαττον αὐτὸν λυπηϑῆ- 290 Ν 

“" , ; Ἂ 

ἔγνων εὐψυχότερον οὐδὲ ἄμεινον πεφυκότα. --- Τ. Εἴ 
"ὕ [ν᾿ 7] Ἁ , » -»" 3 

γε ἤδεις ὁπῶς διέκειτο προς σέ, πολυ ἂν μᾶλλον ἕνε- 
, 3 ἤ ᾿, , » - 

κωμίαξες αὐτόν. ἐμοὶ μὲν γὰρ ἐδόκει κἀμοῦ τοῦ πα- 
τ 3 , "Ὁ , " [χ 

τρός, οὐ μόνον τῶν ἄλλων ἀνϑρώπων σὲ προτιμᾶν, ὃς 
γε καὶ ἐν τῇ νόσῳ κἀπειδὴ πρὸς αὐτῷ σχεδόν τι τῷ 
ϑανάτῳ ἦν, καὶ ἡμῶν ἔνδον ὔντων καὶ ἄλλων συγγε- 

μονῶν καὶ πολιτῶν καὶ γνωρίμων σὲ ὠνόμαξε. τὸ πα- 
ἤ [ ἤ ἣ ἤ "ἢ -" » ᾿ 

ράπαν πάνυ μόλις ἤδη φϑεγγόμενος, καὶ ἡμᾶς ἐκέλευε 
κ᾿ ’ Ω’ 

λέγειν. ὅταν σοι ἐντύχωμεν. ὅτι σου μεμνημένος ἔτε- 
ἤ Ἁ ,. ω ᾽ “" 

λεῦτα. καὶ γὰρ τὸ συνεῖναι αὐτῷ καὶ διαλέγεσϑαι ἕως 
᾿ ἤ »] »" κά 

ὑστάτου παρέμεινεν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ξῶν οὕτω διέ- 
κειτοὸ ὥστε καὶ τῇ σιωπῇ καὶ τῷ βαδίσματι καὶ τοῖς 
,, -Ὸ- ΡΨ ἢ "᾿ 

ἄλλοις πᾶσί σε ἐμιμεῖτο, ὡς ἔλεγον οἵ εἰδότες. ---- Ζ. 
᾿. » "" - ᾿, 7 Ψ, 

Οὔτοι ταῦτα ἐμιμεῖτο ἐκεῖνος οὔτε ἐμὲ οὔτε ἄλλον οὐ- 
’ ν᾿ ν ἰχι ΠῚ ’ Ἁ , .Ἵ - 

δένα. ἀλλ ουὅτῶς ἐπεφύκει. πρότερον δὲ ἴσως ὑμᾶς 
. "" Ἵ "Ἢ " . 

ἔτι παῖς ὧν ἐλάνϑανεν" ἔπειτα προϊὼν ἐκδηλότερος 
ἭἽ 

ἐγένετο. πολὺ γὰρ μᾶλλον ἐκείνῳ ἔπρεπεν ἢ ἄλλῳ 

τινὶ τό τε ἀνδρεῖον καὶ τὸ σεμνὸν τοῦ σχήματος. ἀλλὰ 
; 6 - " , Ν  ὼ 

μή τι ὑμᾶς ἐλύπει τούτοις ἡ σκυϑρωπότερος ὑμῖν 
᾽ [2 3 , Ἁ Ἁ ᾿] “ 3 ’ 

ἐφαίνετο; ---- Τ᾿ Ἐμοὶ μὲν γὰρ ἐδόκει τοὐναντίον πολ- 
"» , “ μῳ 

λῶν ἵἱλαρώτερος καὶ πρὸς τὸ παίξειν ἕτοιμος, οσαι 
᾿ - ᾿ ᾿ 

ἐλευϑέριοι παιδιαί, καὶ ἀεί πῶς μειδιᾶν πρὸς τοὺς 
» " " : 

συνήϑεις. γελῶντα δὲ αὐτὸν ἀνέδην οὐ πολλάκις εἰ- 
δον. οὐδὲν οὖν ἡμᾶς ἐλύπει. καὶ γὰρ δὴ καὶ ἐπῃ- 30 

»ν ᾽ Ἁ - - -- . ἤ 

νεῖτο ὑπὸ πολλῶν καὶ μᾶλλον ἐκεῖνον ἠσχύνοντο οὗ 
-“ ᾿ “- ᾽ ᾿. 

πολῖται δύο καὶ εἴκοσιν ἐτῶν ὄντα, τοσούτων γαρ ἔτε- 
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" ""»» ᾿" " ἣ . ἤω 

λεύτησεν, ἢ τοὺς πρεσβυτέρους τε καὶ ἐνδόξους. --- 
" δ Μ , , ᾿ ᾿ 

4. ᾽4λλ᾽ ἡ τι ἄλλο ὑμῖν ἐπέστειλεν ἢ διελέχϑη τε- 
- ᾿ ι " “ ι “"- 

λευτῶν; ---- Τ. Πολλὰ καὶ δαιμόνια, ὡς γε ἐμοὶ δοκεῖν κ 
" ." " ν» ς , -“  »»ν» 

πατρὶ ὄντι" ὃς γε ἐν τούτῳ τῆς ἡλικίας ἐκ τοῦ βίου 
, Ψ χ ᾽ ἤ ῦ ἅ "1 

μεϑιστάμενος οὐχ ὁπῶς ὥλοφύρατο αὑτὸν ἡ λυποῦ -ϑΆ00Ν 

μένῳ ἐῴκει, ἀλλὰ τοὐναντίον ἡμᾶς παρεμυϑεῖτο. καὶ 

τά γε τελευταῖα τὸν παῖδα καλέσας ἐκέλευε γράφειν, 

ὥσπερ ἐνθουσιῶν, παράκλησίν τινα ἡμῖν, ὥστε ὑπε- 
“ Ἵ » , » γν ,. »ῳ .,. , 

νόουν ἐγὼ μὴ ἄρα ἐξεστηκὼς ἤδη διὰ τὸν ϑάνατον 

ταῦτα ποιοῖ᾽ πλὴν ὅτι οἱ παρόντες ϑαυμαστῶς ἐπή- 

νουν. -- Ζ. Ἔχεις οὖν τὰ γεγ ένα; ---- Τ. Πῶς γὰ “ . ,ἕὠὠ- "χ δ] μ "ἢ" ἵ γθῶμμ να 5 " ως γῶρ 

» ᾿ -- »ὺυ 7 ᾽ , 

οὔ; --- Ζ. Θέλεις οὐν εἰπεῖν; ---- Τ. “4λλ:- αἰσχυνομαι 
Ἁ , ᾽ - " " " ἣ ’ 

“ἢ οὐκ ὀρϑῶς ἔχῃ ,» ὡς ὑπὸ νεωτέρου τε καὶ ἐν τοιου- 

τῷ καιρῷ εἰρημένα. καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἐδόκει μοι μᾶλ- 

λον ἑνὸς σοῦ παρόντος ἂν εὐλαβηϑῆναί τι εἰπεῖν ἢ 

τῶν ἄλλων ἁπάντων. --- 4. Οὐ πρὸς ἀλλότριον ἀνα- 

γνώσει, ὦ βέλτιστε, καὶ ἅμα οὐ τὴν ἑρμηνείαν ποϑῶ 

γνῶναι τοσοῦτον ὅσον τὴν διάνοιαν ἀφ᾽ ἧς ἔλεγεν, εἰ 

τῴῦντι εὐθύμως καὶ ϑαρρῶν ἀπέϑνησκεν. -- Τ᾿ 4λλ᾽ 

᾿ ἡμᾶς οὕτω γέγονεν ὡς ἔδοξε 

τῷ ϑεῷ. χρὴ δὲ μηδὲν τῶν ὑπ᾽ ἐκείνου γιγνομένων 

χαλεπὸν ἡγεῖσϑαι μηδὲ ὀνσχερῶς φέρειν; ὡς παραι- 

νοῦσιν ἄλλοι τε σοφοὶ καὶ οὐχ ἡκιστα Ὅμηρος. λέγων 

ἔστι ταῦτα᾽ τὰ μὲν καϑ 

“ 3 " 4 ᾿ 3 ἤ ᾿ “" ," 

μηδαμῇ ἀπόβλητα εἶναι ἀνθρώποις τὰ ϑεῶν δῶρα, 
“ 3 ᾽ .»»ν ἃ ΠῚ “ «Ψ ἡ χ κ᾿ 

καλῶς ὑνομαξων δῶρα τὰ ἔργα τῶν ϑεῶν,. ὡς ἀπαντὰ 
ἊΝ ἢ ᾽ ᾽ 3 - ᾽ ᾿. ἢ Ἵ 

ἀγαϑὰ ὄντα καὶ ἐπ᾿ ἀγαϑῶ γιγνομενα. ἐγὼ μὲν οὐν 
, Ἁ 3 

οὕτω φρονῶ καὶ δέχομαι πράως τὴν πεπρωμένην, οὐκ 
᾽ ιὰ , Ὗ ἡμι ἢ 3 ᾿ , ᾽ 

ἐν ἑτέρῳ καιρῷ ταῦτα λέγων, ἀλλα παρούσης τὲ αὖ-δ0Ὰ 

τῆς καὶ τὴν τελευτὴν ὁρῶν οὕτως ἐγγύϑεν. ὑμεῖς δὲ 

ἐμοὶ πιστεύοντες, ἐπειδὴ καὶ μᾶλλον ὑμῶν ἐπεμελή- 

ϑην ἀληϑείας., καϑ'᾽ ὅσον οἷοί τέ ἐστε, μὴ συγχωρεῖτε 
τῇ ἀλγηδόνι, ὡς μηδενὸς ἐμοὶ δεινοῦ συμβεβηκότος, 

ΟΕΒΑΤΙΟ ΧΧΧ, 

μηδὲ εἴ τις ἐπὶ τὸν δυσχερέστατον ἔλϑοι τῶν λόγων. 

λέξω δὲ αὐτὸν ὑμῖν οὔτι που τερπνὸν ὄντα οὐδὲ χαρέ- 

ἐντα᾽ οὐ γὰρ οἶμαι πρὸς χάριν τὴν ἡμετέραν γέγονεν" 

ἔχοντα δέ τι ϑαυμαστὸν ἴσως" ὅτι τοῦ τῶν Τιτάνων 

αἵματός ἐσμεν ἡμεῖς ἅπαντες οἷ ἄνϑρωποι. ὡς οὖν 

ἐκείνων ἐχϑρῶν ὄντων τοῖς ϑεοῖς καὶ πολεμησαάντῶν 

οὐδὲ ἡμεῖς φίλοι ἐσμέν, ἀλλὰ κολαξόμεϑά τε ὑπ᾽ αὖ- 

τῶν καὶ ἐπὶ τιμωρίᾳ γεγόναμεν ἐν φρουρᾷ δὴ ὄντες 

ἐν τῷ βίῳ τοσοῦτον χρόνον ὅσον ἕκαστοι ξῶμεν. τοὺς 

δὲ ἀποϑνήσκοντας ἡμῶν χεκολασμένους ἤδη ἱκανῶς 

οἷν λύεσϑαί τε καὶ ἀπαλλάττεσϑαι. εἶναι δὲ τὸν μὲν τό- 

πον τοῦτον. ὃν κόσμον ὀνομάξομεν, δεσμωτήριον ὑπὸ 

τῶν ϑεῶν κατεσκευασμένον χαλεπόν τὲ καὶ δυσάερον, 

οὐδέποτε τὴν αὐτὴν κρᾶσίν τε καὶ στάσιν τοῦ ἀέρος 

φυλάττον, ἀλλὰ ποτὲ μὲν ψυχρόν τε καὶ παγερόν, 

ἀνέμου τε καὶ πηλοῦ καὶ χιόνος καὶ ὕδατος ἐμπεπλησ- 

μένον, ποτὲ δὲ αὐ ϑερμόν τε καὶ πνιγηρόν᾽ μικρὸν δέ 

τινα παντελῶς καιρὸν τοῦ ἔτους μετρίως ἔχειν" κατα- 

πίπτειν δὲ καὶ πρηστῆρας ἐν αὐτῷ καὶ τυφῶνας ἐγ- 

γίγνεσϑαι καὶ πολλάκις σείεσϑαι κάτωϑεν ὅλον. 

ταῦτα δὲ πάντα εἶναι κολάσεις δεινᾶς. ἐκπλήττεσϑαι 

γὰρ ἑκάστοτε ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ φοβεῖσθαι τοὺς ἀνϑρώ- 

πους, ὁπότε συμβαίνοι. πρὸς δὲ τούτοις οὐκ ἀνεχο- 

μένους τοῦ ἀέρος τὴν φαυλότητα καὶ τὰς μεταβολὰς 

ἕτερα αὖ μηχανᾶσϑαι μικρὰ δεσμωτήρια, τάς τὲ οὖ- 

κίας καὶ πόλεις. ξύλα καὶ λίϑους συντιϑέντας . ὥσπερ 

551 Β εἴτις ἐν μεγάλ ῃ εἱρκτῇ ἑτέρας βραχυτέρας ἐνοικοδομοῖ᾽" 

καὶ τὰ φυόμε να ταῦτα καὶ τὸν καρπὸν τὸ ἐκ γῆς ἕνεκα τοῦ 

παραμένειν ἡμᾶς γίγνεσθαι, καϑάπερ δεσμώταις τρο- 
“ὌἮ"ῸΌΨ 

φὴν διδομένην ἀηδῆ τε καὶ φαύλην᾽ ἡμᾶς δὲ ἄλλως : 

ἀγαπᾶν διὰ τὴν ἀνάγκην τὲ καὶ ἀπορίαν. καὶ γὰρ 

τοῖς ὑφ᾽ ἡμῶν κολαζομένοις , ἅττ᾽ ἂν παράσχῃ τις; 
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ὑπὸ λιμοῦ καὶ συνηϑείας ἡδέα φαίνεσϑαι. καὶ ταῦτα 
τὰ σιτία τῇ μὲν ἀληϑεία πονηρὰ εἶναι "καὶ διεφϑο- 
ρύτα, δηλοῦσϑαι δὲ τὴν διαφϑορὰν ἐκ τῆς τῶν σωμά- 
τῶν ἀσϑενείας" ἔτι δὲ μηδὲ ἐξ ἑτοίμου πορίξεσϑαι 
μηδὲ πᾶσιν ἄφϑονα ὑπάρχειν, ἀλλὰ μετὰ ἀμηχάνων 
πόνων καὶ κακῶν. συγκεῖσθαι δὲ ἡμᾶς ἐξ αὐτῶν δὴ 
τῶν βασανιξόντων, ψυχῆς τε καὶ σώματος. ; τὴν μὲν 

γὰρ ἐπιϑυμίας τε καὶ λύπας καὶ ὀργὰς καὶ φόβους καὶ 
φροντίδας καὶ μυρία πάϑη τοιαῦτα ἔχειν ἐν ἑαυτῇ, 

) καὶ δι᾿ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ὑπὸ τούτων ἀεὶ κατατεί- 

νεσϑαι καὶ στρεβλοῦσϑαι. καὶ γὰρ ὅστις ἐπιεικέστε- 

ρον διάκειται, καϑόλου μὲν ἀπήλλακται τούτων οὐ- 
δενός, ὥσπερ δὲ ϑηρία ἔνδον κατακεκλειμένα ἔχει, 

ν "να... ς ἣν ᾿ ἡμὴ ῃ 

μετὰ βίας ὁμοῦ καὶ πειϑοῦς τινος ἠναγκασμένα ἠρε- 30: »Ν 
“.. Ὰ Ἢ ᾿ , φ. 

ὁ μεῖν᾽ εἰ δὲ καὶ μικρὸν παύσαιτο κατεπάδων καὶ 
ΠῚ ᾽ ᾿ νι , ἤ Ι Ἂ - 

προσέχων. αὐτίκα δὴ μάλα κινούμενα. τὸ δὲ σῶμα 
, , ᾽; ’ ἐλίγγους τε καὶ σπασμοὺς καὶ ἐπιληψέας καὶ τἄλλα 

ἤ ὍἫ“Ὃ 2 ὡ" - ἤ Ν, ᾿. 

νοσήματα. ὅσα οὐδὲ τῶ λόγῳ δυνατὸν διελθεῖν, ὡς 
κι » “-“ω ἢ ᾿ ᾿ ἤ " ΝᾺ »"»Ἢ 

ἂν αἵματος καὶ πνεύματος μεστὸν. ἔτι δὲ ἐκ σαρκῶν 5528 

τε καὶ νεύρων καὶ ὀστέων συγκείμενον, ἐκ μαλακῶν 
τε καὶ σκληρῶν καὶ ὑγρῶν καὶ ξηρῶν, ἐκ τῶν ἐναν- 

τιωτάτων. τά τε σιτία, ὕπερ εἶπον, μοχϑηρὰ ὄντα 
καὶ τὸν ἀέρα ἀνώμαλον προσπίπτοντα τὰς μὲν ἐπι- 
τείνειν τῶν νόσων. τὰς δὲ ἀνακινεῖν. οὐ δοκούσας 

μὲν εἶναι πρότερον, ἐνούσας δὲ ἐν τῇ φύσει τῶν σω- 
μάτων. καὶ ταῦτα μὲν ἔνδον ἐγκεῖσϑαι τὰ κακὰ ἐν 
ἡμῖν αὐτοῖς. ἑτέρας δὲ ἔξωϑεν κολάσεις. εἴ τις αὐτὰς 

παραβάλλοι ταῖς ἐκ τῆς φύσεως. ἡ γὰρ πυρός τε καὶ 
σιδήρου φύσις καὶ πληγῶν δὲ καὶ τῶν ἄλλων ὀξεῖα 
καὶ ταχὺ ἀπαλλάτει τῆς αἰσϑήσεως. εἴ τις καὶ μικρὸν 

ὑπερβάλοι᾽" ἐν δὲ ταῖς νόσοις ἐνίοτε παρατείνουσι καὶ 

πάνυ πολὺν χρόνον. τοιαῖσδε μὲν δὴ καὶ τοσαῖσδε βα- 

ΟΕΑΤΙΟ ΧΧΧ, 

’ ᾿. Ψ “ » - 

σάνοις συνεχομένους τοὺς ἀνθρώπους ἐν τῇδε τῇ 

φρουρᾷ καὶ τῷδε τῷ δεσμωτηρίῳ μένειν τὸν τεταγμέ- 

νον ἕκαστον χρόνον. καὶ μὴ πρὶν ἀπιέναι τοὺς πολ- 
᾿, Ἥ ξ » ’ ᾿ " 

9 πλοὺς πρὶν ἂν ἐξ αὑτοῦ ποιησάμενος ἄλλον ἀνϑ᾽ ἕαυ- 

τοῦ καταλίπῃ διάδοχον τῆς κολάσεως οἵ μὲν ἕνα, οἱ 

δὲ καὶ πλείους. μένειν δὲ οὐχ ἑκόντας, ἀλλὰ μιᾷ 

πάντας ἁλύσει δεδέσϑαι τά τε σώματα καὶ τὰς ψυχάς. 

χαϑάπερ καὶ ὑφ᾽ ἡμῶν ἰδεῖν ἔστιν ἐν ἁλύσει μιᾷ δεδεμέ- 

νους πολλοὺς ἐφεξῆς " τοὺς μὲν αὐτῶν μικρούς, τοὺς 

δὲ μεγάλους. καὶ τοὺς μὲν αἰσχρούς ; τοὺς δ᾽ εὐπρε- 10 

πεῖς ; οὐδὲν δὲ ἧττον ἅπαντας ἐπ᾽ ἴσης ἐν τῇ αὐτῇ 

ἀνάγκῃ ἔχεσϑαι. ὁμοίως δὲ καὶ ταῖς τύχαις τε καὶ δό- 

ξαις καὶ τιμαῖς ἀλλήλων ὑπερέχειν, ὥσπερ τοῖς σώ- 

μασιν. εἶναι γὰρ τοὺς μὲν βασιλέας, τοὺς δὲ ἰδιώτας, 

καὶ τοὺς μὲν πλουσίους. τοὺς δὲ ἀπόρους. καὶ οὐδέν 

γὲ παφὰ τοῦτο ἔλαττον κακοπαϑεῖν καὶ συνέχεσϑαι 

τῷ αὐτῷ δεσμῷ τοὺς εὐδαίμονας καλουμένους τῶν 

πενήτων τὲ καὶ ἀδόξων, ἀλλὰ μᾶλλον τούτων ἐκεί- 

νους. ἰσχνοτέφοις γὰρ οὖσιν αὐτοῖς κεχαλάσϑαι τὸν 

0Ν δεσμὸν καὶ λαγαρώτερον ἑκάστῳ περικεῖσϑαι᾽ τοῖς δὲ 

βασιλεῦσι καὶ τυράννοις; οἷα δὴ πεφυσημένοις τῇ 

ψυχῇ καὶ σφόδρα εὐεχτοῦσι, μᾶλλον ἐγκεῖσϑαι καὶ 

θλίβειν" ὥσπερ ἐν τοῖς τὰ σώματα δεδεμένοις τοὺς 

παχεῖς τε καὶ ὀγκώδεις τῶν λεπτῶν τὲ καὶ ἀτρόφων 

μᾶλλον ὁ δεσμὸς πιέξει" τινὰς μέντοι καὶ λίαν ὀλίγους 

πάρεσίν τινα ἔχειν ἐκ τοῦ ϑεοῦ, καὶ δεδέσθαι μέν, 

ἐλαφρῶς δὲ πάνυ δι᾽ ἐπιείκειαν" ὑπὲρ ὧν αὖϑις λέ- 

ἕξομεν. πρότερον δὲ εἰπεῖν ἄξιον, ὡς ἐγώ ποτὲ ἤκουσα 

ἀνδρὸς ἀγύρτου παῖς ὧν, ὁποίαν τινὰ ἔφασκεν εἶναι 

τὴν ἅλυσιν. οὔτι που ταῖσδε ὁμοίαν ,» ἘΝ σιδήρου τὲ 30 

καὶ χαλκοῦ πεποιημένην; πολὺ μέντοι κραταιοτέραν, 

τὸ δὲ σχῆμα καὶ τὴν πλοκὴν παραπλησίαν. ὥσπερ 



390 ὈΙΟΝῚΒ ΟΗΛΑΈΓΡΕΜΟΝ 

Ν Ὅ"ἢἪἬ Ἁ ᾽ , -» ] 9 

γὰρ αἷδε εἰσὶν ἐκ κρίκων τινῶν κεχαλκχευμέναι δὲ υδι8 
ν᾿ " Ν “Ὁ ᾽ , - 3 , - ᾽ὔ 

ἀλλήλων διαβεβλημένων. καὶ τοῦτο ἀπ᾿ ἀρχῆς μέχρι 
[κ᾿ νἋᾺ 3 " “ ἃ »»»"»»Δ:»Ὲ᾿»»ν ᾿ 

τέλους οὐτῶ δὴ κἀκείνην ἔχειν. ἢ δὴ ἔφαμεν τους 
᾽ ᾿ , φ Ἀ " ζ Ὁ Α "ν... » 

ἀνθρώπους ὑπὸ τῶν ϑεῶν δεδέσθαι. συνηρτῆσϑαι 
" ᾽ Ἢ “, Ἄ." - " -ὩὉ 

ὃὲ αὐτὴν ἀπασαν ἐξ ηδονῆς τὲ καὶ λύπης. καὶ ταῦτα 
3 , ων , “ 

ἐξ ἀλλήλων πεπλέχϑαι, τό τε ἡδὺ καὶ λυπηρόν, καὶ τῷ 
, δ ὦ ῳω 3 " μ 3 -Ὡ " 

ἑτέρῳ τὸ ἕτερον ἐξ ἀνάγκης ἀεὶ ἀκολουϑεῖν, ὥσπερ 
᾿ ᾿. ’ “ ω ἡ μ““ ἃ Ἁ 

οεμαι τοὺυς κρικοὺς τῆς αἀλυσεως ἔπεσϑαι δὲ ταῖς μὲν 

μεγάλαις ἡδοναῖς μεγάλας λύπας. ταῖς δὲ μικραῖς 

μικροτέρας, καὶ τήν γε μεγίστην ἡδονὴν ἐπὶ τέλους 

εἶναι τὸν ϑάνατον. διὰ τοῦτο καὶ λύπην πρὸ αὐτοῦ 
συμβαίνειν μεγίστην᾽ δῆλον γὰρ ὡς οὐκ ἔστιν ἀν- 

ϑρώπῳ μείξων ταύτης τῆς λύπης καὶ ὀδύνης τῆς 

ἀγούσης ἐπὶ τὸν ϑάνατον. ἔλεγε δὲ καὶ κατ᾽ ἄνδρα 
ἕτερα εἷναι δεσμά, τοῖς μὲν ἐλάττω, τοῖς δὲ μείξω 
περικείμενα, ὥσπερ πέδας" καλεῖσϑαι δὲ ὑφ᾽ ἡμῶν 

αὐτὰς ἐλπίδας. ὥσπερ οὖν τὰς πέδας κατωτάτω τοῦ 

σώματος εἶναι καὶ περὶ τοῖς ἐσχάτοις μέρεσιν. οὕτω 
καὶ τὰς ἐλπίδας κατωτάτω εἶναι καὶ περὶ τὸ τελευ- 

ταῖον μέρος τοῦ βίου, καὶ μάλιστα δὴ κρατεῖν τοὺς 
ἀνθρώπους καὶ ἀναγκάξειν πάντα πάσχοντας ὑπομέ- 

Ἁ τ᾽ " “ 3 , ᾿ , 

νειν. τοῖς μὲν οὖν ἀνοήτοις τὲ καὶ ἡλιϑίοις ὑπερόγ- 
»" ΟῚ 

κους τε εἶναι τὰς πέδας ταύτας καὶ σφόδρα παχείας, 
," , " Γ ἤ " Ἢ 

τοῖς δὲ κομψοτέροις κεχαλάσϑαι τε καὶ λεπτὰς περι- 

ΟΕΑΤΙΟ ΧΧΧ. τς] 

δὰ 4, ἢ δ ΟΦ δ “ 9 ’ Α β "- Ἀ 

ἃν οὖν ταἀχιστὰ ευρῶσι, χρῆσϑαί τε καὶ ῥινᾶν τὰ 
. Ἢ . » Βα ἢ ᾿ ᾽ ᾿ Ὶ ς 
δεσμὰ καὶ ποιεῖν τῆς αλυσεῶς τὸ καϑ' αὐτοὺς ὡς 
ἢ ἤ 9 ᾿ ᾿' 

οἷόν τε ἰσχνότατον καὶ ἀσϑενέστατον, μέχρι ἂν ἡ δυ- 
Ἁ ἤ ἤ Γ Ἁ ᾽ὔ 

νατὸν κατεργάσωνται τάς τὲ ἡδονὰς καὶ τὰς λύπας. 
᾿ Ὑ - Ἵ Ἁ 3 »" ᾿ 

βραδὺ δὲ τοῦτο γίγνεται. μόλις γὰρ αὐτῶν ὁ λόγος, 
ἢ -» ᾿ 3 

ἅτε στερεῶν ὄντων καὶ ἀδαμαντίνων., καϑικνεῖται 
Ἁ 3 ᾽ὕ » 3 γι 

καὶ κατὰ μικρὸν ἀπεσϑίει. παντελῶς δὲ οὐκ ἂν δύ- 
Ἂ - “ [χ ἡ » ἋἋ 

ναιτο δαπανῆσαι καὶ διελεῖν. οτῳῷ ὃ ἂν ἐγγένηται 
- ἤ ἤ 9 »ἭὝ ᾿)Ἤ » 

τοῦτο τὸ φάρμακον χαὶ φιλοπόνως αὐτῷ χρήσηται δι 
Ἁ »ν Σ᾿», 3 ἤ 3 - 

ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐφ᾽ ὁσον οἷόν τ΄ ἐστίν, εὐχερῶς 
Ἶ φο. Ἁ Ἁ 

ἤδη τὴν φρουρὰν φέρει καὶ περιέρχεται παρὰ τοὺς 
» μ »" Ἁ 

ἄλλους ὥσπερ λελυμένος. καὶ τοῦ χρεῶν ἐπιστάντος 
εκ »» ἔ γ 3 ’ , 

ῥαδίως ἄπεισιν, ὡς ἂν οὐκέτι βίᾳ κρατούμενος οὐδὲ 
"ἡ ’ 

σφιγγόμενος. “ἐκ τούτων ἐνίοτε οὗ ϑεοί τινας καὶ 
, " » »» Ὶ 

παρέδρους ἑαυτοῖς ποιοῦνται δι΄ ἄρετην καὶ σοφίαν, 
᾿, “-» ’ 3 , " 

καϑόλου τῆς τιμωρίας ἀπαλλαξαντες. ταῦτα μὲν τις 
᾿ ἊΝ Ὁ ᾿. - ᾿ 

εἶπεν ἀνὴρ δυσάρεστος. ὡς ἐγὼ δοκῶ, καὶ πολλὰ 
" 3 .᾿ » -»"Ὕ 

λελυπημένος κατὰ τὸν βίον, ὀψὲ παιδείας ἀληϑοῦς 
᾿ ᾿ ᾿ 3 » 3 “- 32 ολ ’ “ 

ἠσθημένος, οὐ μὴν ἀληϑῆ γε οὐδὲ πρέποντα ϑεοῖς. 
νμ "" ἵ , Ἢ " ’ κι ἊΝ ν 

ἕτερος δὲ βελτίων ἐστὶ τοῦδε λόγος. ον πολὺ ἂν εἴ- 
» Ἀ 3 μ. 9 [ἢ 

ποιμι προϑυμότερον. ἠκουσα δὲ αὑτὸν ἀνθρώπου 
-» 3 ; ν Ἁ ’ . ᾿; 

γεωργοῦ ἐν ἀγροίκῳ τινὶ ῥυϑμῷ καὶ μέλει" πλὴν 
-. ., ᾿ Ψ .--" " -" - - Ἁ ᾿ ἤ 

τοῦτο μὲν ἴσως οὐδὲν ἡμᾶς δεῖ μιμεῖσϑαι. τὴν δὲ δια- 
» Υ͂ , ᾿ 

νοιαν αὐτὴν ἀπομνησϑῆναι πειρασομεϑα. ἔλεγε δὲ 

᾿ς ὑμνῶν τόν τε Δία καὶ τοὺς ἄλλους ϑεοὺς ὡς ἀγαϑοί 25 

το πτέ εἰσι καὶ φιλοῖεν ἡμᾶς, ἅτε δὴ συγγενεῖς ὄντας αὐ- 

᾿ς τῶν. ἀπὸ γὰρ τῶν ϑεῶν ἔφη τὸ τῶν ἀνθρώπων 

εἶναι γένος, οὐκ ἀπὸ Τιτάνων͵ οὐδ᾽ ἀπὸ Γιγάντων. 

ο΄ ὅτε γὰρ τὰ σύμπαντα ἔσχον, ὥσπερ ἀποικίαν τινὰ 

οναὐτῶν ἐν τῇ γῇ ἐρήμῃ οὔσῃ κατοικίσαι τοὺς ἀνθρώ- 

πους ἐφ᾽ ἥττοσι τιμαῖς καὶ ὄλβῳ, δικαίοις δὲ καὶ νό- 

μοις τοῖς αὐτοῖς" ὥσπερ αἷ μεγάλαι πόλεις καὶ εὐδαί- 

κεῖσθαι. καὶ γάρ τοι προσείκαξε καὶ δίνῃ τι, πάνυϑοιν 

ἀνδρικῶς ἑπόμενος τῇ εἰκόνι" τοῦτο δὲ ἔφη μόνους 

εὑρίσκειν τοὺς κομψούς τε καὶ δριμεῖς. ἀποκεκλεῖ- 

σϑαι γὰρ αὐτὸ πάνυ ἀκριβῶς. ὥσπερ εἴ τις ἐν δεσ- 55 5 
μωτηρίῳ ῥίνην ἀποκρύψειεν, ὅπως μηδεὶς τῶν δεσ- 

μωτῶν λάβοι. ἔπειτα λύσειεν ἑαυτόν. τοὺς οὖν φι- 
λοτίμους καὶ φιλοπόνους μόλις μέν, ὅμως δὲ ἀνευ- 

ρίσκειν. καλεῖσϑαι δὲ ὑπ᾽ αὐτῶν αὐτὸ λόγον. ἐπει- 
ὉΙΟ. 1. ἊΝ 
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μονες τὰς μικρὰς κατοικίξζουσι" καί μοι ἐδόκει λέγειν 
οὐ προστιϑεὶς αὐτὸς τὰ ὀνόματα, οἷον ᾿4ϑηναῖοι 
Κυϑνίους ἢ Σεριφίους ἢ “ακεδαιμόνιοι Κυϑηρίους 

τὸ παλαιὸν ἐπὶ νόμοις τοῖς αὐτοῖς ὥκισαν καὶ μιμή- 

ματά γε παρ᾽ ἑκάστοις τούτοις ἰδεῖν ἔστι τῶν ἐθῶν 

καὶ τῆς πολιτείας, ἣν οἵ κτίσαντες ἔχουσιν, ἀσϑενὴ 
ὃὲ πάντα καὶ χείρονα" τὴν μέντοι διαφορότητα οὐκ 
ἴσην εἶναι. τοὺς μὲν γὰρ ἅτε ἀνθρώπους ἀνθρώπων 
διαφέρειν, τὴν ὃὲ τῶν ϑεῶν ὑπεροχὴν πρὸς ἡμᾶς 

ἄπειρόν τινὰ εἶναι. μέχρι μὲν οὐν ἔτυχε νεοκατάστα- 

τος ὧν ὁ βίος, τοὺς ϑεοὺς αὐτούς τε παραγίγνεσϑαι 

καὶ πέμπειν ὥσπερ ἁρμοστὰς παρ᾽ αὑτῶν ἄρχοντας 

τοὺς ἐπιμελησομέν ους , οἷον Ἡρακλέα τε καὶ “]ιόνυ- 
" ἕιἅ " ’ - 

σον καὶ Περσέα καὶ τοὺς ἄλλους. οὖς ἁἀκουομὲν ϑεῶν Ὁ9] 

παῖδας. τοὺς δὲ ἐκγόνους, γενέσϑαι παρ ημῖν " ἔπει- 
» ᾽ ω νὴ Ἢ ᾿ 

τα ὕστερον ἐᾶσαι δι᾿ αὑτῶν οἰκεῖν ὕπως ἂν δυνώ- 
ἃ ᾿ Ἁ Ἁ ν Ἷ ᾿ Ἁ Φ ὔ 

ἱεϑα. καὶ τότε δὴ τὰ ἁμαρτήματα καὶ τὰς ἀδικίας 
" .." μ ολ δ᾿ ἡ Φ φῳ ἢ “ “ ᾿ , 
συμβαίνειν. ἠδὲ δὲ καὶ ἑτέραν ὥδην., ὡς ὁ μὲν κο- 

ὅμος οἷκός ἐστι πάνυ καλός τε καὶ ϑεῖος ὑπὸ ϑεῶν τε 

κατεσκευασμένος, ὥσπερ ὑπὸ τῶν εὐδαιμόνων τε καὶ 
πλουσίων καλουμένων ἀνδρῶν οὕστινας ὁρῶμεν κα- 
τεσχευασμένους σταϑμοῖς καὶ κίοσι καὶ χρυσῷ καὶ 

γραφαῖς τήν τε ὁροφὴν καὶ τοίχους καὶ ϑύρας εἰργα- 

σμένους ὁμοίως γεγονέναι τὸν κόσμον εἰς ὑποδοχήν 

τε καὶ εὐφροσύνην ἀνθρώπων εὐειδὴ καὶ ποικίλον 
ἄστροις τε καὶ ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ γῇ καὶ ϑαλάττῃ 

καὶ φυτοῖς, ἃ δὴ τοῦ ϑεῶν πλούτου καὶ τέχνης τῆς 

ἐκείνων ἐστί. παραγέγνεσϑαι δὲ τοὺς ἀνθρώπους εἰς 

αὐτὸν ἑορτάσοντας, ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῶν ϑεῶν κε- 
κλημένους ἐπ᾽ εὐωχίαν τινὰ καὶ ϑοίνην λαμπράν, 
ἁπάντων ἀπολαύσοντας τῶν ἀγαϑῶν. κατακεῖσϑαι 

ὃδ ἄλλους ἀλλαχῇ, καϑάπερ ἐν δείπνῳ, τοὺς μὲν 

ΟΒΑΤΙΟ ΧΧΧ. 9399 

᾿ 3 ’ ν . ἃ ’ Υ̓͂ Ϊ᾿ 

τ ἀμείνονος χώρας; τοὺς δὲ φαυλοτέρας τυχόντας. εἴναι 
᾿ ι , Ο . » τ “ 
᾿φομ δὲ πάντα ὕμοια τοῖς παρ ἡμῖν γιγνομένοις ἐν ταῖς 

ς . ω ᾿ “ - ν "“ , » )Ὶ 
ὑποδοχαῖς, πλὴν ὡς μικροῖς καὶ ἀγέννεσι ϑεῖα καὶ 

, ἤ - Ἁ Γ -Ὡ “ Ἁ ᾿ 

μεγάλα εἰκασαι. φῶς τὲ γὰρ ἡμῖν παρέχειν τους ϑεους 
Ν᾿ "Ι" Υ͂ “ Ν ἃ “Ὕ 

διττὸν διὰ λαμπτήρων τινῶν, τοτὲ μὲν πλεῖον, τοτὲ : 
"» κ"ν .. ᾿ “ ν " αὶ , ᾿ 
δὲ ἔλαττον, τὸ μὲν νυκτὸς. τὸ δὲ ἡμέρας. καὶ παρα- 

᾿ , Υ̓ , 

κεῖσϑαι δὴ τραπέξας πάντων μεστᾶς. σίτου τε καὶ 
ἤ »"» 3 ἤ “« Ν). ΝΜ 

ὀπώρας, τῆς μὲν αὐτομάτου, τῆς δὲ εἰργασμένης. ἔτι 
᾿ ἂΨ "» Ἁ Ὁ ’ "»" »" 3 , » 

ὃὲ καὶ κρεῶν, τῶν μὲν ἡμέρων, τῶν δὲ ἀγρίων. οὐ 
. , ἃ ᾿ "» ᾿ ἤ 2 Ἁ , ’ 

μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκ ϑαλάττης. εἶναι δὲ τας τραπέ- 
΄ ΓῚ ἤ ψ , “Ἢ » Ἁ 

ξας ἔφη. πάνυ ἀγροίκως λέγων, τοῦς τε λειμῶνας καὶ 
“" , »] ἢ ΄' Ἁ ἢ 

πεδία καὶ νάπας καὶ ἀκτὰς, ἐν οἷς τὰ μὲν φυεσϑαι, 
. ᾿ τ “᾿ "» κ᾿ 

τὰ δὲ νέμεσϑαι, τὰ δὲ ϑηρᾶσθϑαι. ἄλλα δὲ ἄλλοις 
’ . Ἁ ΘἝ ἢ δ᾿ , 

πλείονα παρεῖναι. προς αἷς αν ἕκαστοι τραπέξαις κα- 
- Ν ᾿ ᾿ μι “ . . ᾿ 

τακλινῶσι. τοὺς μὲν γὰρ προς ϑαλαάττῃ τυχεῖν. τους 
᾿»ὕὔ ' ,Ἅ " 

δὲ πρὸς πεδίοις, τοὺς δὲ πρὸς ὄρεσι. διακονεῖσϑαι 
Ὑ 2 Ἁ ϑ -ν » 5 

δὲ τὰς Ὥρας. οἷα δὴ νεωτάτας οὔσας τῶν ϑεῶν. εὺ 
Ὶ ΜῊ .ω » -» 

μὲν ἀμπεχομένας. καλὰς δὲ ἰδεῖν. οὔτι που χρυσῷ 
, 2 " )Ἅ 

κεχοσμημένας, ἀλλὰ παντοίων ἀνθῶν στεφανοις. δια- 
, ΜΝ Ν "» 2 »" 3 - » ἊΨ» ᾽ "» 

νέμειν δὲ καὶ τῶν ἀνθῶν αὐτῶν. καὶ ταλλα ἐπιμελεῖ- 
-» Ρ , Ἁ , ᾿ » 3 

σϑαι τῆς ἑστιάσεως. τὰ μὲν παρατιϑείσας. τὰ δὲ αἷὖ- 
ἤἍ ᾿, “ ᾿ ᾿; Ἁ ᾿ 

ρούσας κατὰ καιρόν. γίγνεσθαι δὲ χοροὺς καὶ τὴν 
3 “η ). , ἤ »" 

ἄλλην εὐπάϑειαν ἅπασαν. τὸν μέντοι πόνον τοῦτον, 
ἊΨ “Ψ Υ͂ ,. Υ " 

ὅ98 ὃν ἔχειν δοκοῦμεν γεωργίαις τὲ καὶ ϑήραις καὶ φυ- 

τείαις. εἶναι τοσοῦτον ὅσον τοῖς κατακειμένοις τὸ ἐπ-- 9 

ορέξασϑαί τινος καὶ τῇ χειρὶ λαβεῖν. ὃ δὲ ἔφη; 

ἄλλον ἀλλαχῇ κατακεῖσθαι. τούτου καὶ ἡ κρᾶσις τῶν 

ἀέρων αἰτία. τοὺς γὰρ πρώτους καὶ τοὺς ὑστάτους 

μᾶλλον τῶν ἄλλων εἶναι τοὺς μὲν ἐν ψύχει, τοὺς δὲ 

ἐν ἀλέᾳ, τοὺς μὲν ἐγγὺς τοῦ φωτὸς ὄντας; τοὺς δὲ 

πόρρω. τῇ οὖν εὐφροσύνῃ καὶ τῇ εὐωχίᾳ χρῆσϑαι 

οὐχ ἅπαντας ὁμοίως, ἀλλ᾽ ἕκαστον κατὰ τὴν αὑτοῦ 
2 ἃ 
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φύσιν. τοὺς μὲν γὰρ ἀσώτους καὶ ἀκρατεῖς οὔτε ὁρᾶν 

οὐδὲν οὔτε ἀκούειν οὐδενός, ἀλλὰ ἐγκεκυφότας ἐσϑί- 

εἰν, ὥσπερ ἐν συφεῷ ὗς, ἔπειτα νυστάξειν. τινὰς δὲ 

αὐτῶν μὴ ἀρκεῖσθαι τοῖς παροῦσιν; ἀλλὰ ἐπὶ τὰ πορ- 

» ρωτέρω διατείνειν τὰς χεῖρας, οἷον μεσογείους ὄντας 

ἰχϑύων ὀρέγεσϑαι καὶ πράγματα ἔχειν" ἄλλους δὲ: 

ἀπλ᾽ ἤστους τε καὶ ἀϑλίους ὄνταβ: φοβουμένους μή- 

ποτὲ αὐτοῖς ἐλλίπῃ, πρὸς αὑτοὺς συνάγειν καὶ σωρεύ- 

εἰν ὕσ᾽ ἂν δύνωνται. καὶ μετὰ ταῦτα, ὅταν αὐτοὺς 

ἀπιέναι δέῃ. πορεύεσϑαι μηδενὸς μετασχόντας, ἀλλὰ 

πάνυ ἐνδεεῖς. καταλείπειν δὲ ταῦτα ἑτέροις " οὐ γὰρ 
»“»" . » "Ὁ ΓῚ Ἁ ΟῚ 

εἶναι φέρεσϑαι μεϑ᾽ ἑαυτῶν. τούτους μὲν οὖν κατα- 0 
» ΝΜ γ᾿ 

γελᾶσϑαί τε καὶ ἀσχημονεῖν. ἑτέρους δὲ πεττεύειν, 

τοὺς ὁ ἀστραγάλοις παίζειν" εἶναι δὲ τοὺς πεττούς τε 

5 καὶ ἀστραγάλους οὐχ οἵους ἡμεῖς ὀνομάζομεν. ἀλλὰ 

τοὺς μὲν χρυσοῦς, τοὺς δὲ ἀργυροῦς, ὃ δὴ νόμισμα 

καλοῦμεν ἡμεῖς, ὑπὲρ οὗ διαφέρεσϑαι καὶ ξητεῖν ἕχα- 

στον πλεονεχτεῖν. πλεῖστον δὴ ϑόρυβον τούτους καὶ 

ἀκοσμίαν παρέχειν, τοὺς δὴ κυβεύοντας, καὶ δοκεῖν 

τῶν συμποτῶν ἀηδεστάτους. ἐνίοτε δὲ καὶ μάχεσϑαι 

καὶ εἰς χεῖρας ἰέναι καὶ τιτρώσκειν ἀλλήλους. μάλιστα 

δὲ τοὺς μεϑυσκομένους ταῦτα δρᾶν. μεϑύσκεσϑαι δὲ 

οὐκ ἀπὸ οἴνου, καϑάπερ τοὺς παρ᾽ αὑτοῖς, ἀλλ᾽ ὑφ᾽ 

ἡδονῆς. τοῦτο γὰρ ἐν τῇ ΧΟΡ ἑστιάσει τὸ πῶμα παρ- 

ἔχειν τοὺς ϑεούς, ὥστε ἐξελέγχεσϑαι τὸν ἑκάστου τρό- 

πον. δύο δὲ οἰνοχόους ἐφεστάναι; τὸν μὲν ἄρρενα, 

τὴν ὃξ ϑήλειαν᾽" ὀνομάξεσϑαι δὲ αὐτοῖν τὸν μὲν Νοῦν, 

τὴν δὲ ᾿άκράτειαν. τοὺς μὲν οὐ νἐφρονίμους τὸν ἄρ- 

ρενα οἰνοχόον ἔχειν, καὶ παρ᾽ ἐκείνου μόνου τούτους 

δέχεσϑαι σπανίως τε καὶ μικραῖς κύλιξι καὶ πάνυ 

ἀσφαλῶς κεκραμένον. κεῖσϑαι γὰρ ἕνα κρατῆρα, τὸν 

γε τῆς Σωφροσύνης. ἑστάναι γὰρ πολλοὺς ἐν τῷ μέσῳ 

ΟΕΑΤΙΟ ΧΧΧ. 941 

,.. ᾿ “" ἤ κι ᾽ - 

καὶ διαφέροντας τῇ γεύσει ὥσπερ οἴνων πολλῶν" 
᾿ ᾿ Ἁ 3 . 3 - Ἢ “ " Ἁ Α 

᾿ι είναι δὲ αὑτους ἀργυροῦς τε καὶ χρυσοῦς" ἔτι δὲ καὶ 

ξῷα ἔξωϑεν κύκλῳ ἔχειν καὶ ἕλικᾶς τινας καὶ τορξίας. 

τὸν δὲ τῆς Σωφροσύνης λεῖόν τὲ εἶναι καὶ οὐ μέγαν 
χαὶ ὡς ἂν εἰκάσαι τις ὁρῶν χαλκοῦν. δεῖν οὖν ἐκεῖ- 
ϑὲν πολλαπλάσιον λαμβάνοντας καὶ συγκεραννύντας 
μικρόν τι τῆς ἡδονῆς πίνειν. οἷς μὲν οὖν ἐστιν ὁ 

Νοῦς οἰνοχόος, οὕτως οἰνοχοεῖν, φοβούμενον καὶ 
προσέχοντα μή πῃ τῆς κράσεως ἁμαρτὼν σφήλῃ τὸν 
δαιτυμόνα καὶ καταβάλ ῃ. τὴν δὲ ᾿άκράτειαν τοῖς μὲν 

ον πλείστοις ἄκρατον τὴν ἡδονὴν ἐγχεῖν, μηδὲ μικρὸν 

σωφροσύνης παραμιγνύουσαν, τοῖς δὲ ὀλίγον τι πᾶαν- 

τελῶς λόγου ἕνεκεν. τοῦτο δὲ εὐθὺς ἐξίτηλον γί- 

γνεσϑαι καὶ μηδαμοῦ φαένεσϑαι. τοὺς δὲ πένοντας 
μὴ διαλείπειν, ἀλλ᾽ ἐπισπέρχειν τε αὐτὴν καὶ κελεύ- 
εν ϑᾶττον ἰέναι παρ᾽ αὐτούς, καὶ προαρπάζξειν ἕκα- 
στον. τὴν δὲ ἐπείγεσϑαι καὶ περιτρέχειν ἀσϑθμαίνου- 
σαν καὶ δεομένην ἱδρῶτι. τοὺς μὲν οὖν ἐκείνης ἔστι- 
ἄάτορας ὀρχεῖσϑαί τε καὶ κυλίεσϑαι προπίπτοντας ἐν 

τῷ μέσῳ, καὶ μάχεσϑαι καὶ βυᾶν. οἷα δὴ ποιοῦσιν οἵ : 
μεϑυσϑέντες ὑπὸ οἴνου" πλὴν οὗτοι μὲν ἐπ᾽ ὀλίγον 

}: Ἁ “Ὁ -»“"» "᾿ 

᾿ δ καὶ μετρίως" μικρὸν γὰρ ἐξαρκεῖ καταδαρϑεῖν. ἔπειτα 
᾿ δ πν 3 

ἄμεινον ἑαυτῶν ἔχουσιν. ἅτε ἐλαφρᾶς οὔσης τῆς μέ- 
ϑης᾽ οἵ δὲ ὑπὸ τῆς ἡδονῆς καρωϑέντες ὡς ἂν ὑπὸ 
ἰσχυροτέρου πώματος κατεχόμενοι δι᾽ ὅλου τοῦ βίου : 

ταῦτα ποιοῦσι. καὶ οὐκ ἔστιν ἀπαλλαγῆναι. εἰ μή 
γε ἀποθανοῦσιν. οὗτος γὰρ ὕπνος ἐστὶ τῶν οὕτω 
μεϑυσκομένων καὶ μόνος αὐτοὺς ὠφελεῖ. πολλοὶ δὲ 
χαὶ ἐξεμοῦσιν ὑπὸ πλησμονῆς γίγνεται δὲ μετὰ σπα- 
ραγμοῦ τε καὶ λύπης τῆς ἐσχάτης τὸ τὴν ἡδονὴν ἐκ- 
βάλλειν. ὅστις δ᾽ ἂν ἰσχύσῃ. κουφίξζεται καὶ ῥᾷον 

διάγει τὸ λοῦῖπόν. σπανίως δὲ τοῦτο συμβαίνει τὸ 



242 ΙΟΝῚΝ ΟΗΛΑΕΒΙΘΕΜΟἙ 

ἐθέλειν ἐξεμεῖν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον πίνειν ἐθέλουσιν. 

οὐδὲ γὰρ παύονται τοῦ δίψους . ἀλλ᾽ ἀεὶ σφοδρότερον 

ἔχουσι, καϑάπερ οἵ τῷ οἴνῳ ἀκράτῳ χρώμενοι. οὗ μὲν 

οὖν τοιοῦτοί εἰσι καὶ καταισχύνουσι καὶ ὑβρίξουσι τὴν 

χάριν τῶν ϑεῶν᾽ οἱ δὲ μέτριοί τε καὶ ἐπιεικεῖς τῇ μὲν 

ἡδονῇ πράως χρῶνται καὶ διὰ χρόνου φοβούμενοι. 

ὥσπερ δὲ ἄνϑρωπος ἐλεύϑερος κληϑεὶς ὑπό τινος 

τῶν κρειττόνων, βασιλέως ἢ δυνάστου, τοῦ μὲν ἐσϑίέ- 

εἰν καὶ πίνειν ἀμελεῖ, πλὴν ὅσον ἀναγκαῖον. Ξθ 06. 

ἐχει δὲ τοῖς ἔνδον καὶ τούτοις τέρπεται ; κἀκεῖνοι μέ- 

ϑης μὲν καὶ πεττῶν καὶ ἀστραγάλων ἀμελοῦσιν, 

ὁρῶσι δὲ τἄνδον ὅπως ἔχει. καὶ τόν τὲ ἀνδρῶνα,᾽ ἐν 

ὧ κατάκεινται; ϑαυμαάξουσί τε καὶ ξητοῦσιν ὅπως 

γέγονε, καὶ τὰ ἐν αὐτῷ πάντα ὥσπερ γραφᾶς τινας 

εὐειδεῖς καὶ καλὰς κατανοοῦσι ; καὶ τὴν ἄλλην οἶκο- 

δομίαν τε καὶ τάξιν καὶ τὰς ὥρας. ὡς εὖ τε καὶ ἐπι- 

σταμένως ἅπαντα πράττουσι, καὶ προσέχουσιν αὐτοὶ ὩΣ 

χαὶ μόνο: δὴ τοῦ κάλλους αἰσϑάνονται. μέλει δ᾽ αὖ- 

τοῖς ὅπως μ ὴ δοκῶσιν ὡς τυφλοί τε καὶ κωφοὶ μετει- 

ληφέναι τούτων; ἀλλὰ καὶ ἀπαλλαγέντες ἔχωσέ τι εἰ- 

πεῖν περὶ αὐτῶν. εἴ τις πυνϑάνοιτο, ἅ τε εἶδον ἅ τε 

ἔγνωσαν. καὶ ταῦτα φροντίζοντες καὶ μετὰ νοῦ τῆς 

ἡδονὴ ἧς ἐμμελῶς μετέχοντες διάγουσιν, εἷς ἑνὶ διαλε- 

γόμενοι καὶ κατὰ δύο καὶ τρεῖς ὅμοιοι. ἐνέοτε δὲ με- 

γάλης κραυγῆς γενομένης καὶ ϑορύβου παρὰ τῶν 

μεϑυόντων κἀκεῖσε ἀπέβλεψαν, ἔπειτα εὐθὺς πάλιν 

πρὸς ἑαυτοῖς ἐγένοντο. καὶ ἐπειδὰν ἀπιέναι δέῃ. οἵ 

μὲν ἄσωτοι καὶ ἀκρατεῖς ὑπὸ τῶν ἀκολουϑούντων 

ἕλκονται καὶ σύρονται μετὰ πόνων τὲ καὶ νοσημάτων 

κεχραγότες καὶ οἰμώξοντες, οὐδὲν εἰδότες οὔτε ὅποι 

παρῆλθον οὔτε ὅπως εἰστιάϑησαν, κἂν πάνυ πολύν 

τις αὐτῶν μείνῃ χρόνον. οἵ δὲ ὀρϑοέ τοκαὶ ἀσφαλῶς 

5628 
900} 5 
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τοῖς ἑαυτῶν ποσὶν ἀπίασι, προσαγορεύσαντες τοὺς 
φίλους, φαιδροί τὲ καὶ γεγηθότες, ὡς οὐδὲν ἀσχη- 
μονήσαντες. ταῦτα οὖν ὁ ϑεὸς ἐπισχοπῶν καὶ πάντα 
ὁρῶν ὡς ἐν ἰδίῳ οἴκῳ ὅπως ἕκαστος εἱστιᾶτο, τοὺς 
βελτίστους ἀεὶ παρ᾽ αὑτὸν καλεῖ, κἄν τῷ σφόδρα 
ἀρεσϑεὶς τύχῃ: μένειν αὐτοῦ κελεύει καὶ συμπότην 
καὶ ἑταῖρον ἐποιήσατο, καὶ τοῦ νέκταρος ἤδη οὗτος 

3 ᾿ Ὁ ᾿. Ἢ » »" 08 εὐωχεῖται. τοῦτο δὲ ἔοικε μὲν τῷ τῆς σωφροσύνης 
, , , "ἡ ᾿ , " » πῶώματι, διαυγέστερον δέ ἐστιν ἐκείνου πολὺ καὶ 

, Ν Ὗ 3 ’ μ " »" » 
καϑαρῶώτερον. ὡς ἂν οἶμαι ϑείας ον καὶ ἀἁληϑοῦς 

, - Η χω μ 

σωφροσυνῆς. --- 4. Παπαῖ. ὦ Χαρίδημε. οἷος ὧν 
᾿ -- Ὁ » ᾿᾿ 

ημῖν τέϑνηκας. ὡς πολὺ τῶν κατὰ σαυτὸν ἀνθϑρώ- 
ΙἽ “ ᾿ -»ὝὟἜ 

πὼν ὑπερέξειν ἔμελλες. οἵαν δὲ καὶ τῷ πατρὶ καὶ 
-Ψ» ᾿ ' 3 δ 5 ἐν μην , ν ,3 3 

τοῖς πολίταις ἐπίδειξιν σαυτοῦ παρέσχες μὰ ΖΔ 
ὔ 3 ᾿ ᾽ , " “» , ᾽ μ λογῶν. ἀλλὰ μεγάλης καὶ ἀληϑινῆς ἀνδρείας. ἐγὼ 

᾿Ὶ ᾿ Ο, ; ς »" ’ 

μὲν οὐκ ἔχω ὁπῶς παραμυϑήσωμαι ὑμᾶς τοιούτου 
ν ’ 3 Ἁ ᾿ 

στερηϑέντας μη βαρέως φέρειν. οὐδὲ γὰρ ἐμαυτὸν 
οἷός τέ εἰμι ἱχανῶς παραμυϑήσασϑαι ἐν τῷ πα- 

ἃ ᾿ 3 ὔὕ ἤ Ἁ 

ρόντι. σὺ δέ, ὦ Τίμαρχε, μόνος δύνασαι τὸν πα- 
-»"ὍὉ " 3 » Ἁ 

τέρα. τοῦτον κουφίζξειν χαὶ ϑεραπεύειν αὐτοῦ τὴν : 
3 ᾿ , ἀτυχίαν, ἐὰν μέλῃ σοι μὴ πολὺ ἐχείνου καταδε- 

εἰ τὴν μὲν 
οὐσίαν αὐτοῦ τὴν μὲν ἤδη πφυλυνως τοσαύτην οὐ- 
σαν, τὴν δὲ αὖϑις λήψει τοῦδε ἀποϑανόντος. τὴν δὲ 

ἤ Ἀ Ἁ ἤ Α Ἁ » " 

σωφροσυνὴν καὶ τὸ ϑάρρος καὶ τὸ τῶν καλλίστων : 
" “» " ἤ ᾿ "οὉ δ ’ὔ 

ἐρασϑῆναι ἀφήσεις, ὡς κατά γε ταῦτα οὐδὲν ἐκείνῳ 
προσήκων. 

Ἢ ᾿ » 

καὶ γὰρ ἀτοπον. 

ΡῬΟΔΙΑΎΦΤΌΥΣ, 
- -»ν ἴγυν’' ᾿ 

Εἰκὸς μέν ἐστιν, ὦ ἄνδρες Ῥύδιοι. τοὺς πολλοὺς 
δ » , Ὁ ’ 'ν Υ͂ ὑμῶν ἐμὲ νομέξειν ὑπὲρ ἰδίου τινὸς πράγματος ἐντευ- 
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 ω » ΙΝ ᾿ ν - 
ξόμενον ὑμῖν ἀφῖχϑαι" ὥστε ἐπειδὰν αἴσϑησϑε τῶν 

ὑμετέρων τι κοινῶν ἐγχειροῦντα ἐπανορϑοῦν, δυσ- 
""», ν “ ᾿ νὰ, , Ἁ 

χερανεῖτε ἴσως. εἰ μήτε πολίτης ὧν μητεὲ κληϑεὶς 
δ ᾽ ἔ “» " ϑὼω "Ὁ , Ἁ »" 

ὑφ υμῶν ἔπειτα ἀξιῶ συμβουλεύειν, καὶ ταῦυτὰ 
δ Ἢ .ω ᾿ Ψ' ᾿ , ᾽ Ἁ Ά 

ὑπὲρ οὐδενὸς ὧν σκεψόμενοι συνεληλύϑατε. ἐγὼ δὲ 
ῚΪ 6 - , ,. ω ἼἼ Ὺ - ᾿ ΓΙ Ἃ 

ἂν μὲν ὑμῖν ἀκούσασιν ἢ μηδὲν τῶν δεόντων ἡ περέ 
-» ).. ᾽ , γννι 

τινος τῶν μὴ πάνυ ἀναγκαίων φανῶ λέγων, δικαίως 
, ἤ ΠῚ ". ὼ ῪΥ ἡ " . 

ἀμφότερά φημι δόξειν, ἅμα εὐήϑης καὶ περέεργος 

ἐὰν δ᾽ ὡς οἷόν τε καὶ περὶ μεγίστου πράγματος . καὶ 

᾿ τούτου σφόδρα φαύλως ἔχοντος, ὥστε δημοσίᾳ τὴν 
Γ ᾽ ,᾿ ᾽ » Ὗ “ “- ᾿ Γ᾿ 6 “- ᾽ 

πόλιν ἀπ᾽ αὐτοῦ διαβεβλῆσϑαι καὶ πάντας ὑμᾶς ἐπὶ 
ν - »Ν ᾽ ο΄ »ν Φ ὦ - "" 

πᾶσι τοῖς ἄλλοις εὐδοκιμοῦντας καϑ' ἕν τοῦτο δόξης 
᾿ ἢ , ᾿ » Ἷ 

οὔ προσηκούσης τυγχάνειν ; εἰχκότῶς ἂν μοι χάριν 
," " ς 

ἔχοιτε καὶ νομέξοιτε εὔνουν ἑαυτοῖς. δῆλον γὰρ ὡς 
3. ΟΝ 

5 εἰ μὴ πάνυ τις ὑμᾶς ἀγαπᾷ. τοῖς γε ἄλλοις οὐδὲν μέ 
ἂν» ὃν 6 - , , ν , Ἵ “ἕω 

λει δήπου τῶν ὑμῖν τινα φερόντῶν αἰσχυνὴν ἡ βλά- δ008 

βην. οὐκοῦν ἄτοπον, εἰ μὲν ἀργύριόν τις ὑμῖν ἐχα- 

ρίξετο ἀφ᾽ ἑαυτοῦ. ξένος ἢ μέτοικος, τοῦτον μὲν οὐκ 

ἂν ἡγεῖσϑε περίεργον, ὅτι μηδὲν προσήκειν δοκῶν 

ἐφιλοτιμεῖτο μηδ᾽ ὑμῶν ἀπαιτούντων" συμβουλεύον- 
τος δέ τε τῶν χρησίμων δυσχερέστερον ἀκούσεσϑε, 
ὃς ἄν μὴ τύχῃ κληϑεὶς ἢ μὴ πολίτης ὑπάρχῃ. καίτοι 
χρημάτων μὲν οὔϑ᾽ ὑμεῖς σφόδρα ἴσως ἐν τῷ παρόντι 

, , “ Ὁ - ᾿ » » " 

δεῖσϑε., καὶ μυρίους ἔστιν ευρεῖν. οἷς μᾶλλον ἀφε-! 

55. λοῦσι τῶν ὄντων συνέφερε" γνώμης δὲ ἀγαϑῆς οὐκ 

ἔστιν οὐδεὶς ὁ μὴ δεόμενος ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πρὸς 

ἅπαντα τὸν βίον, οὐδ᾽ ὁ κάλλιστα πράττειν δοκῶν. 

εἰ μὲν οὖν περί τινος τῶν προκειμένων ἔλ γον, οὐδὲν 

ἂν ὑπ᾽ ἐμοῦ τηλικοῦτον ὠφελεῖσϑε᾽ εἰκὸς γὰρ ἣν καὶ 

 χαϑ᾽ αὑτοὺς ὑμᾶς τὸ δέον εὑρεῖν σκοποῦντας γε 
[7 . νΝ, Ρ Ὰ ᾿ ν μ Ἀ " ΠῚ ΓΟ 

απαξ᾽ ἐπεὶ δὲ ὑπὲρ οὐ μηδὲ ξητεῖτε τὴν ἀρχὴν ο- 
,, ἢ 2 “- , ᾿ ᾿ ,“ ’ Ϊ 

πῶς ποτὲ ἔχει, τοῦτό φημι δείξειν αἴσχιστα γιγνομε- 5618} 
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νον, πῶς οὐκ ἂν εἴην παντελῶς ὑμῖν χρήσιμον πρᾶ- 

γμα πεποιηκώς, ἐὰν ἄρα μὴ φανῶ ψευδόμενος ; νομίζω 

δ᾽ ἔγωγε πάντας μὲν προσήκειν ἀποδέχεσϑαι τῶν δι᾽ 

εὔνοιαν ὁτιοῦν λεγόντων καὶ μηδένα ὀχληρὸν ποιεῖ- 

σϑαι τῶν τοιούτων, μάλιστα δὲ ὑμᾶς, ἄνδρες 'Ῥύδιοι. 

δῆλον γὰρ ὅτι τούτου χάριν σύνιτε βουλευόμενοι καϑ᾽ 

ἡμέραν, καὶ οὐ καϑάπερ ἄλλοι δυσκόλως καὶ διὰ 

χρόνου καὶ τῶν ἐλευϑέρων τινὲς εἶναι δοκούντων, 

ὅπως ὑμῖν ἢ σχολὴ περὶ πάντων ἀκούειν καὶ μηδὲν 

ἀνεξέταστον παραλίπητε. ταυτὶ μὲν οὖν ἦν ἄναγ- 

καῖον προειπεῖν, ὥστε τὴν ἀρχὴν ὑμᾶς ἐπὶ τοῦ πρά- 

γματος γενέσϑαι᾽" νυνὶ δὲ ἐπ᾽ αὐτὸ βαδιοῦμαι, τοσοῦ- 

τον ὑπειπών, ὅτι μοι προσήκειν δοκεῖ πάντα μὲν 

πράττειν δικαίως καὶ καλῶς τὰ κατὰ τὸν βίον, ἄλλως 

τε τοὺς δημοσίᾳ ποιοῦντας ὁτιοῦν, οὐ μόνον ἐπειδὴ 

τὰ κοινὰ ὑπάρχει φανερώτερα, ὧν ἂν ἕκαστος ἰδίᾳ 

πράττῃ μὴ δέον, ἀλλὰ καὶ δι᾿ ἐκεῖνο ὅτι τὰ μὲν τῶν 

ἰδιωτῶν ἁμαρτήματα οὐκ εὐϑὺς ἀποφαίνει τὴν πόλιν 

φαύλην, ἐκ δὲ τῶν δημοσίᾳ γιγνομένων οὐχ ὃν προσ- 

ἤχει τρόπον ἀνάγκη δοκεῖν καὶ τοὺς καϑ' ἕνα μοχϑη- 

ρούς. ὁποῖοι γὰρ ἂν ὦσιν οἵ πλείους ἐν “δημοκρατίᾳ, 

τοιοῦτον φαίνεται καὶ τὸ κοινὸν ἦϑυος᾽ τὰ γὰρ τούτοις 

ἀρέσκοντα ἰσχύει δήπουϑεν, οὐχ ἕτερα. μάλιστα δ᾽ 

ἂν φαίην ἔγωγε τοῖς καλλέστοις καὶ σεμνοτάτοις οὐἰ- 

κεῖον εἶναι χρῆσϑαι προσέχοντας" παρ᾽ οἷς γὰρ τὰ 

τοιαῦτα ἀμελεῖται, καὶ κακίαν τινὰ ἐμφαίνει τῆς 

Ν πόλεως τῶν τε ἄλλων οὐδὲν οἷόν τε ἐπιτηδείως πράτ- 

τεσϑαι. καὶ μὴν ὅτι γε τῶν πρὸς τοὺς ϑεοὺς ἐξῃρη- 

μένων, ἃ δεῖ μέγιστα ἡγεῖσϑαι, τῶν λοιπῶν οὐδέν 

ἐστι κάλλιον οὐδὲ δικαιότερον ἢ τιμᾶν τοὺς ἀγα- 80 

ϑοὺς ἄνδρας καὶ τῶν εὖ ποιησάντων μεμνῆσϑαι νο- 

μίξω μηδὲ λόγου δεῖσϑαι" καίτοι καὶ τὸ συμφέρον 



34Ὀ ὉΙΟΝῚΘ ΒΗΟΡΙΛΟᾺΑ 

᾿ῳ “"“ , .ὦΥ͂ Ἥ ν Ἁ ᾿ ὔ 

οὐχ ἥκιστα ἐν τούτῳ τις ἂν ἴδοι. τοὺς γὰρ σπουδαί- 
Γ 

" ᾿ δ ὡ 3 , 

ους ὄντας περὶ τοὺς εὐεργέτας καὶ τοῖς ἡγαπηκόσι 
“ , Ρ ᾿ 6 -» , 3 ’ 

δικαίως χρωμένους πάντες ἡγοῦνται χάριτος ἀξίους 
᾽ “ » , ω Ἁ ᾿ " νην 

καὶ βουλοιτ ἂν ἕκαστος ὠφελεῖν κατὰ τὴν ἑξαυτου 
ν ἢ τ ΝΗ Ἁ ᾽ "ν 

δυναμιν᾽ ἐκ δὲ τοῦ πολλοὺς ἔχειν τους εὐνοουντὰς 

καὶ συμπράττοντας. ὅταν ἢ καιρός. καὶ πόλις πᾶσα 

καὶ ἰδιώτης ἀσφαλέστερον διάγει. ταῦτα τοίνυν 
6 - » Ἢ 6 ω. ᾿ , ν᾿ Υ ω 

ἡγεῖσϑε, ἄνδρες Ῥόδιοι, πάνυ φαυλῶς πὰρ υμῖν 
, ᾿. " , 3 γὼ», ᾿, ᾿ Ἁ 3 

ἔχοντα καὶ τῆς πόλεως οὐκ ἀξίως. τὰ περὶ τοὺς εὔερ- 
, ’ " Ὶ ᾿ ᾿ » Ἴ » ᾽ Ἴν»ν Ἵ 

γετας λέγω; καὶ ταῦ τι τῶν ἀγαϑῶὼν ἀνδρῶν, ουΐκ 

ἀρχῆϑεν ὑμῶν οὕτω τῷ πράγματι χρωμένων πόϑεν: 
τοὐναντίον γὰρ ὥσπερ ἄλλο τι τῶν ὑμετέρων διαφε- 
ρύντως ἄν τις ἀποδέξαιτο καὶ ϑαυμάσειεν, οὕτω μοι 
δοκεῖτε καὶ τιμῆς μάλιστα προνοῆσαι" γνοίη δ᾽ ἄν τις 

εἰς τὸ τῶν εἰχόνων πλῆϑος ἀπιδών" μοχϑηροῦ δὲ 
ἄλλως κατεσχηκότος ἔϑους ἔκ τινος χρόνου, καὶ μήτε 

᾿ ᾽ 1 ω Ὗ , " Γ ᾿ 

τιμωμένου λοιπὸν παρ υμῖν μηδενὸς. εἰ βουλεσϑὲ δθ 

τἀληϑὲς εἰδέναι, τῶν τε πρότερον γενναίων ἀν- 

δρῶν καὶ περὶ τὴν πόλιν προϑύμων, οὐκ ἰδιωτῶν 
μόνον, ἀλλὰ καὶ βασιλέων καί τινων δήμων ὑβρι- 
ξομένων καὶ τὰς τιμὰς ἀποστερουμένων. ὅταν γὰρ 

ψηφίσησϑε ἀνδριάντα τινί ῥαδίως δὲ ὑμῖν ἔπεισι 
τοῦτο νῦν ὡς ἂν ἄφϑονον ὑπάρχον ἐκεῖνο μὲν οὐκ 

ἂν αἰτιασαίμην., τὸ χρόνον τινὰ καὶ διατριβὴν προῦσ- 

εἶναι" τοὐναντίον γὰρ εὐθὺς ἕστηκεν ὃν ἂν εἴπητε, 

μᾶλλον δὲ καὶ πρότερον ἢ ψηφίσασϑαι" συμβαίνει 
δὲ πρᾶγμα ἀτοπώτατον" ὃ γὰρ στρατηγὸς ὃν ἂν 

αὐτῷ φανῇ τῶν ἀνακειμένων τούτων ἀνδριάντων 

ἀποδείκνυσιν" εἶτα τῆς μὲν πρότερον οὔσης ἐπιγρα- 

φῆς ἀναιρεϑείσης, ἑτέρου δ᾽ ὀνόματος ἐγχαραχϑέν- 
τὸς . πέρας ἔχει τὸ τῆς τιμῆς, καὶ λοιπὸν τέτευχε τῆς 

εἰχόνος ὁ δόξας ὑμῖν ἄξιος, πάνυ ῥαδίως οἷμαι καὶ 
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" " “ " ᾿.. " 

43.Ν λυσιτελῶς οὑτωσὶ σκοπουμένοις ὡστε ϑαυμαστηὴν εἰ- 

ναι τὴν εὐπορίαν καὶ τὸ πρᾶγμα εὐχῆς ἄξιον. εἰ 

μόνοις ὑμῖν ἔστιν ὃν ἂν βούλησϑε ἱστάναι χαλκοῦν 

δέχα ἀναλώματος καὶ μηδεμίαν δραχμὴν μήτε ὑμῶν 

καταβαλόντων μήτε τῶν τιμωμένων. τίς γὰρ οὐκ: 

ἂν οὕτως ἀγασϑείη τῆς σοφίας τὴν πόλιν; ἀλλ᾽ οἶμαι 

πολλὰ τῶν ἐν τῷ βίῳ γιγνομένων καὶ μετὰ πόνου 

πλείονος καὶ δαπάνης οὐ μικρᾶς ἔστι προῖχα καὶ 

πάνυ ῥᾳδίως ποιεῖν. εἴ τις ἀμελεῖ τοῦ προσήκοντος 

χαὶ τοῦ πράττειν ἀληϑῶς. οἷον εὐϑὺς τὰς ϑυσίας, 

ἃς ἑκάστοτε τελοῦμεν τοῖς ϑεοῖς» ἔστι μὴ ϑύσαν- 

τας φάσκειν τεϑυκέναι μόνον, ἂν δοκῇ» μμιφίμῃ 

σαμένους καὶ τῷ βωμῷ προσελϑόντας καὶ τῶν οὐ- 
] ρ 

᾿φποπλῶν ϑιγγάνοντας καὶ τἄλλα ποιοῦντας ὡς ἐφ᾽ ἱξ- 

ρουργίας. τί δ᾽; οὐχὶ ταὐτὸ ἱερεῖον ἅπασιν ἐν 

χύκλῳ τοῖς ἀγάλμασι προσαγαγόντας, τῷ τοῦ Διός, 

τῷ τοῦ Ἡλίου, τῷ τῆς ᾿Αϑηνᾶς. καὶ πανταχῇ κα- 

τασπείσαντας πᾶσιν οἴεσϑαι τεϑυκέναι τοῖς ϑεοῖς 

οὐ ῥάδιον:; τίς δ᾽ ὁ κωλύσων; ἐὰν δὲ δὴ βωμὸν 

ἢ ναὸν νῦν τινος ἱδρύσασϑαι ϑελήσωμεν" καὶ γὰρ 

εἰ πάντων εἰσὶ παρ᾽ ὑμῖν τῶν ϑεῶν, οὐκ ἀδύνα- 

τον οἶμαι καὶ κρείττω κατασκευάσαι τοῦ πρότερον 

χαὶ διὰ πλειόνων τιμᾶν προελέσϑαι τὸν αὐτόν᾽ ἄρ᾽ 

οὐχ ἕτοιμον ἐξοικίσαι τινὰ τῶν ἄλλων ϑϑεῶν ἢ μξτε- 

νεγκεῖν τι τῶν ἤδη καϑιερωμένων: ἢ καὶ τὴν ἐπιγρα- 

φὴν ἀλλάξαι μόνον, ὃ νῦν ποιοῦμεν: καίτοι τὸν μὲν 

᾿Απόλλω καὶ τὸν Ἥλιον καὶ τὸν Ζιόνυσον ἔνιοί φασιν 

εἶναι τὸν αὐτόν. καὶ ὑμεῖς οὕτω νομίζετε : πολλοὶ δὲ 

καὶ ἁπλῶς τοὺς ϑεοὺς πάντας εἰς μίαν τινὰ ἰσχὺν καὶ 
’ Ἁ -» 

571 ἢ δύναμιν συνάγουσιν, ὥστε μηδὲν διαφέρειν τὸ τοῦτον : 

ἢ ἐκεῖνον τιμᾶν. ἐπὶ δὲ τῶν ἀνθρώπων οὐδέν ἐστι 

τοιοῦτον" ἀλλ᾽ ὃ διδοὺς τὰ τοῦδε ἑτέρῳ τοῦτον ἀφή- 
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ται τῶν ἑαυτοῦ. νὴ Δία, ἀλλ᾽ οὐχ ὅμοιον τὸ παρα- 

βαίνειν τὰ πρὸς τοὺς ϑεοὺς ἢ τὰ πρὸς τοὺς ἀνθϑρώ- 

πους᾽ οὐδ᾽ ἐγώ φημι. παραβαίνειν δὲ ὅμως ἔστι 
καὶ τὰ πρὸς τούτους, ῦταν τις αὐτοῖς μὴ ὑγιῶς προσ- 

φέρηται, μηδὲ τοὺς μὲν εἰληφότας ἐῶν ἔχειν ἅ γ8 

δικαίως ἔλαβον. τοῖς δὲ ἀξίοις δόξασι τῶν αὐτῶν ὅϑιιν 

ησιν ὄντως διδούς. ἀλλὰ τοὺς μὲν ἀποστερῶν τῆς 
" 9 Ἢ ᾿ς 

" Ἁ Ἢ ΡῬ ’ ὔ 

δωρεᾶς, τοὺς δὲ ὥσπερ ἐνεδρεύων καὶ παραλογιξο- 
φ Ἁ ᾿ ἥ.. “- ’ ξ ν. 

μενος. ἡ μὲν οὖν φύσις τοῦ πραγματος ομοία καὶ τὸ 
- ᾳ ων» " ᾽ Π “Ψ -» 

ποιεῖν ὁτιοῦν μετὰ ἀπάτης καὶ φενακισμοῦ καὶ τῆς 518 

ἐσχάτης μικρολογίας ταὐτό διαφέρει δ᾽. ὅτι τὰ μὲν 

περὶ τοὺς ϑεοὺς γιγνόμενα μὴ δεόντως ἀσεβήματα 

καλεῖται, τὰ δὲ πρὸς ἀλλήλους τοῖς ἀνθρώποις ἀδι- 

κήματα. τούτων τὴν μὲν ἀσέβειαν ἔστω μὴ προσεῖναι 

τῷ νῦν ἐξεταζομένῳ πράγματι" τὸ λοιπὸν δέ, εἰ μὴ 
δοκεῖ φυλακῆς ὑμῖν ἄξιον, ἀφείσϑω. καίτοι καὶ τὴν 

ἀσέβειαν εὕροι τις ἂν ἴσως τῷ τοιούτῳ προσοῦσαν᾽ 

λέγω δὲ οὐ περὶ ὑμῶν οὐδὲ περὶ τῆς πόλεως οὔτε 

γὰρ ὑμῖν ποτε ἔδοξεν οὔτε δημοσίᾳ γέγονεν" ἀλλ᾽ 

αὐτὸ σκοπῶν κατ᾽ ἰδίαν τὸ πρᾶγμα. τὰ γὰρ περὶ τοὺς 

κατοιχομένους γιγνόμενα οὐκ ὀρϑῶς ἀσεβήματα κέ- 
κληται καὶ τῆς προσηγορίας ταύτης τυγχάνει παρὰ 
τοῖς νόμοις. εἰς οὗς ἄν ποτε ἡ. τὸ δ᾽ εἰς ἄνδρας 

ἀγαϑοὺς καὶ τῆς πόλεως εὐεργέτας ὑβρίζειν καὶ τὰς 

τιμὰς αὐτῶν καταλύειν καὶ τὴν μνήμην ἀναιρεῖν ἐγὼ 
μὲν οὐχ ὁρῶ πῶς ἂν ἄλλως ὀνομάξοιτο᾽ ἐπεὶ καὶ τοὺς 

ξῶντας εὐεργέτας οἱ ἀδικοῦντες οὐκ ἂν εὐλόγως εἶεν 
ἀπηλλαγμένοι τοῦδε τοῦ ὀνείδους. οἵ γοῦν περὶ τοὺς 

“-Ὁ ἤ [κ " ; 

γονεῖς ἐξαμαρτάνοντες, ὅτι τῆς πρώτης καὶ μεγίστης 5188 
- “Ὡν ἕξ ᾿ ᾿.. " φ - ἤ 3 “Ὁ ἊΝ ἢν 

ὑπῆρξαν εὐεργεσίας εἰς ἡμᾶς. εἰκότως ἀσεβεῖν δοκοῦ - 
- ν . , “ Ἵ 

σι. καὶ τὸ μὲν τῶν ϑεῶν ἴστε δήπουθεν, ὅτι κἂν 
3 - μν ᾿ ᾿ μ᾿ ᾿ 

σπείσῃ τις αὑτοῖς καν ϑυμιασῃ μονον καν προσαψη- 
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ται, μεϑ᾽ ἧς μέντοι προσήκει διανοίας, οὐδὲν ἔλατ- 

τον πεποίηκεν" οὐδὲ γὰρ δεῖται τῶν τοιούτων οὐδε- 
νὸς ἴσως ὁ ϑεὸς οἷον ἀγαλμάτων ἢ ϑυσιῶν" ἄλλως 
δὲ οὐ μάτην γίγνεται ταῦτα. τὴν προϑυμίαν ἡμῶν 
χαὶ τὴν διάϑεσιν ἐμφαινόντων πρὸς αὐτούς. οἵ δὲ 
ἄνϑρωποι δέονται καὶ στεφάνου καὶ εἰκόνος καὶ προε- 
δρίας καὶ τοῦ μνημονεύεσϑαι. καὶ πολλοὶ καὶ διὰ 

ταῦτα ἤδη τεϑνήκασιν, ὅπως ἀνδριάντος τύχωσι καὶ 

χηρύγματος ἢ τιμῆς ἑτέρας καὶ τοῖς αὖϑις καταλί- 

πῶσι δόξαν τινὰ ἐπιεικῇ καὶ μνήμην ἑαυτῶν. εἶ γοῦν 

τις ὑμῶν πύϑοιτο, ἁπάντων τῶν τοιούτων ἀνῃρη- 

᾿ φονμένων καὶ μηδεμιᾶς εἰς ὕστερον μνήμης ἀπολειπο- 

μένης μηδὲ ἐπαίνου τῶν εὖ πραχϑέντων, εἶ καὶ πολ- 
λοστὸν ἡγεῖσϑε μέρος ἂν γεγονέναι τῶν ϑαυμαξομέ- 

νῶν παρὰ πᾶσιν ἀνδρῶν ἢ τῶν ἐν πολέμῳ ποτὲ προ- 

ϑύμως ἠγωνισμένων ἢ τῶν τυράννους καϑῃρηκότων 

ἢ τῶν ἑαυτοὺς ἢ τέκνα προειμένων ἕνεκα κοινῆς σω- 
Ι " ᾿ “ Ὁ Ἀ -“ 

᾿νβτηρίας ἢ τῶν πόνους μεγάλους πονησάντων ὑπὲρ τῆς 
ἀρετῆς, ὥσπερ Ἡρακλέα φασὶ καὶ Θησέα καὶ τοὺς 

ἄλλους ἡμιϑέους ποτε ἥρωας, οὐκ ἂν οὐδένα εἰπεῖν 

οἶμαι. τὸ γὰρ πρυκαλούμενον ἕκαστον καὶ κινδύ- 

νῶν καταφρονεῖν καὶ πόνους ὑπομένειν καὶ τὸν μεϑ᾽ 

ἡδονῆς καὶ ῥαϑυμίας ὑπερορᾶν βίον οὐκ ἂν ἄλλο τις 

εὕροι παρά γὲ τοῖς πλείοσι. τοῦτό ἐστι τὸ ποιοῦν 

ἐν ταῖς μάχαις τοὺς ἀγαϑοὺς ἄνδρας ἔμπροσϑεν εὑ- : 

ροἰσκεσϑαι τετρωμένους καὶ μὴ μεταστραφέντας οἴχε- 

σϑαι. πολλάκις ἑτοίμου τῆς σωτηρίας ἀποκειμένης. 

διὰ τοῦτό φησιν ὁ ποιητὴς τὸν ᾿“χιλλέα μὴ ϑελῆσαι 

γηράσαντα ἰἀποϑανεῖν οἴκοι, καὶ τὸν Ἕκτορα μόνον 

στῆναι “πρὸ τῆς πόλεως. εἰ δέοι. πᾶσι μαχούμενον. 

τοῦτο ἦν τὸ ποιῆσαν Λακεδαιμονίων τινὰς ἐν τοῖς 

στενοῖς ἀντιτάξασϑαι πρὸς τοσαύτας Περσῶν μυριά- 
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δας. τοῦτο ἐποίησε τοὺς ὑμετέρους προγόνους ἅπα- 

σαν γῆν καὶ ϑάλατταν ἐμπλῆσαι τροπαίων καὶ τῆς 

λοιπῆς Ἑλλάδος τρόπον τινὰ ἐσβεσμένης μόνους ἐφ᾽ 

αὑτοῖς διαφυλάξαι τὸ κοινὸν ἀξίωμα τῶν Ἑλλήνων 

εἰς τὸν νῦν παρόντα χρόνον. ὅϑεν εἰκότως μοι δο- 

κεῖτε μεῖξον ἁπάντων ἐκείνων φρονεῖν. οὗ μὲν γὰρ 

ἐν ἀρχῇ τὰ πρὸς τοὺς βαρβάρους εὐτυχήσαντες καὶ 

λαμπροὶ φανε τες τὰ λοιπὰ ἐξήμαρτον φϑόνου μᾶλ- 

λον καὶ ἀνοίας καὶ φιλονεικίας ἥπερ ἀρετῆς ἐπίδειξιν 

ποιούμενοι. μέχρι μηδενὸς ἔξωϑεν ἐνοχλοῦντος αὖ- 

τοὶ παρείϑησαν καὶ πά ντα ἤδη τὸν βουλόμενον εἶναι 

δεσπότην ἐκάλουν. ὑμεῖς δὲ τοσούτους πολέμους 

κατωρϑωκότες ἅπαντας οὐχ ἧττον καλῶς ἀνείλεσϑευῖ 

ἢ γενναίως ἐπολεμήσατε᾽ πλὴν ἐκεῖνό γε δῆλόν ἐστιν 
ν νυ “"."" 

᾽ τι μήτε ὑμεῖς μήτε ἄλλοι τινές. οἱ δοκοῦσιν Ελλη-5ιν 

νῶν ἢ βαρβάρων μεγάλοι γεν ̓ ἔσϑαι ,. δι᾿ ἄλλο τι προ- 

ἥλϑον εἰς δόξαν καὶ δύναμιν ἢ τῶν κατὰ μέρος ψιδῦ- 

τίμων τυχόντες καὶ περὶ πλείονος τοῦ ξὴν ἥγου; μένων 

τὴν ὕστερον εὐφημίαν. ἡ γὰρ στήλη καὶ τὸ ἐπί- 

γραμμα καὶ τὸ χαλκοῦν ἑστάναι εἰν δυκεῖ τοῖς γεν- 

ναίοις ἀνδράσι, καὶ μισϑὸς οὗτος ἄξιος τῆς ἀρετῆς 

τὸ μὴ μετὰ τοῦ σώματος ἀνῃρῆσϑαι τὸ ὄνομα μηδ᾽ 

εἰς ἴσον καταστῆναι τοῖς μὴ γενομένοις, ἀλλὰ ἴχνος 

τι λιπέσϑαι καὶ σημεῖον ; ὡς ἂν εἴποι τις τῆς ἀνδρα- 

5 γαϑίας. τοὺς ἀγωνιστὰς τούτους ὁρᾶτε ὅσα πάσχουσι 

γυμ ναξόμενοι , δαπανῶντες. τὸ τελευταῖον ἀποϑνή- 

σκειν αἱρούμενοι πολλάκις ἐν αὐτοῖς τοῖς ἄϑλοις. τί 

οὖν; εἴ τις ἀνέλοι τὸν στέφ νὸν. οὐ χάριν φιλοτι- 

μοῦνται. ,. χαὶ τὴν ἐπιγραφ ὴν τὴν ἐσομένην ὈΟλυμ- 

πίασιν ἢ Πυϑοῖ τὴς νίκης, ἀρ᾽ οἴεσϑε μίαν ἡμέραν 

αὐτοὺς ἀνέξεσϑαι τὸν ἥλιον μόνον. οὐχ ὕπως τἄλλα 

ὅσα τῷ πράγματι πρόσεστιν ἀηδῆ καὶ χαλεπά; τί δ᾽: 
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ἐὰν γένηται δῆλον αὐτοῖς ὅτι τὴν εἰχόνα, ἣν ἂν στήσω- 
σιν, ἕτερος αὑτοῦ ποιήσεται. τὸ μὲν τοῦ ϑέντος ὄνο- 
μα ἀνελών, αὑτὸν δὲ ἐπιγράψας, ἔτι ϑεασόμενον 
ἡγεῖσϑε ἐλϑεῖν ἄν τινα ἐκεῖσε, οὐχ ὅπως ἀγωνιού- 
ἱνξνοΨ :; ῦϑεν οἶμαι καὶ βασιλεῖς ἐπιδικάζονται τῆς ὃ 

τοιαύτης μαρτυρίας. ἅπασι γάρ ἐστι περὶ πολλοῦ τὰ 
τῆς ἀρετῆς σύμβολα, καὶ οὐδεὶς αἱρεῖται τῶν πολλῶν, 
ὕ,τε ἂν οἴηται καλὸν εἶναι, μόνον αὑτῷ πεπρᾶχϑαι, 
μηδένα δὲ εἰδέναι. πρὸς τοῦ Διός, ἀρα ἀγνοεῖτε 
τοῦτο τὸ ἔργον οὐκ ἐκείνους μόνον ἀτίμους ποιεῖν, 
ἀλλὰ καὶ τὴν πόλιν ἔρημον τῶν εὐνοησόντων καὶ 
προϑυμησομένων ὑπὲρ αὐτῆς; μηδὲ γὰρ ἐκεῖνο 
εἰσέλϑῃ μηδένα ὑμῶν ὅτι εἴπερ ἄρα μίαν τιμὴν κα- 

; Ἁ “»ἤ , "ἢ Ψ πππταλύσετε τὴν τῶν εἰκόνων. αἷ λοιπαὶ δή εἰσιν ἀνα- 
᾽ . ἃ ᾿, ᾿. . - 

φαίρετοι. πρῶτον μὲν γὰρ οὗ τὴν μεγίστην ἀναιροῦν- 
τ ἰ .- ἤ ἢ 

τὲς καὶ ης μάλιστα ἕκαστος ἐπιϑυμεῖ τυγχάνειν ὁμο- 
-» οὭ.νγΨν ,] "“ , Ἀ 

λογοῦσι δηπουϑὲν ἐκ τοῦ πλείονος μέρους τὴν πόλιν 
να ἢ " " ᾿ ΑΙ ᾿ , λ»" 
βλάπτειν, εἴ γέ φασι βλαβερὸν εἶναι τὸ πάσας αὐτὰς 

Ι , ᾿ , Ἢ , - »» “" μ᾿ ᾿ϑτν καταλελυσϑαι. προς τουτῷ δὲ κἀκεῖνο ἔστιν οτι παρ 

οἷς ἂν ἕν τι κινηϑῇ., παρ᾽ ἐκείνοις κεκίνηται πάν-: 
τα ὁμοίως καὶ τῶν παραπλησίων βέβαιον οὐδέν ἐστιν. 
οὗ γὰρ τὴν αἰτίαν παραβάντες. καϑ᾽ ἣν οὐκ ἂν ἐδό- 
χει τι συμβῆναι, καὶ ταύτην παρ᾽ οὐδὲν ἡγησάμενοι, 
πάντα λελύκασιν ἃ τὴν αὐτὴν εἶχε πρόφασιν τοῦ μέ- 
νειν βέβαια. οἷον εἴ τις μίαν λύσαι τῶν τιμωριῶν : 

ἡντιναοῦν, οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδεμίαν ἰσχυρὰν κατα- 

λέλοιπεν. εἰ δέ γέ τις τὴν μεγίστην ἀνέλοι, φυγὴν 
ἢ ϑάνατον, τά. γε ἐλάττω τῶν ἐπιτιμίων λοιπὸν ἀν- 

ἄγκη μηδὲ γεγράφϑαι δοκεῖν. ὥσπερ οὖν οἱ παρα- 

χαράττοντες τὸ νόμισμα, κἂν μέρος λυμήνωνται, τὸ : 
σύμπαν διεφϑαρκέναι δοκοῦσιν ὑπαίτιον ποιήσαντες, 
ῃ ᾿ “" » Ἃ » .“"“ 9 “»Ἥ 

ὁμοίως οὗ τῶν τιμῶν τινας ἡ τῶν τιμωριῶν ἀναιροῦν- 
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τες ὅλον τὸ πρᾶγμα καταλύουσι καὶ τοῦ μηδενὸς ἄξιον τὸ μετριώτερον τιμῆσαί τινα τῆς ἀξίας δεινὸν οἴονται, 

δεικνύουσι. καὶ μὴν εἴ τίς μὲ ἔροιτο τοῦτο, μεγί- ο΄ τὸ τιμήσαντας, ἔπειτα δ᾽ οὐδὲν αἰτιωμένους ἀφαιρεῖ- 

στην ὡς οἷόν τε ἑκατέρων βλαι θην φερόντων, τοῦ τὲ σϑαι τὰ δοϑέντα πῶς οὐχ ὑπερβολὴν ἀδικίας ἔχει; τὸ 

τὰς τιμὰς ἀπίστως ἔχειν καὶ τοῦ τὰς τιμωρίας ἀσϑε- μέν 78 ἀχαριστεῖν ἐστι τοῖς εὐεργέταις, τὸ δὲ ὑβρίξειν 

ὅ νῶς; εἰ μὴ δυνατὸν ἀμφότερα εὐλαβηϑῆναι , πότερον τοι ἢ εἰς αὖ τούς, καὶ τὸ μέν ἐστι μὴ τιμᾶν τοὺς ἀγαϑοὺς 5 

αὐτῶν ἐπιεικέστερον κρέν ω καὶ μετριωτέρων ἀνϑρώ- ᾿ς ἄνδρας, τὸ δὲ ἀτιμάξειν. οἵ μὲν γὰρ ἃ δοκοῦσι τοῖς 

πων. οὐχ ἂν διστάσας τὸ περὶ τὰς τιμωρίας εἴποιμι" ᾿ς ἐπιεικέσιν ὀφείλειν οὐ παρέχουσιν. οἱ δὲ ἃ σύνηϑές 

εἴ γε τοῦτο μὲν ἔστιν ἀνενεγκεῖν εἰς φιλανθρωπίαν, ἐστι γίγνεσϑαι κατὰ τῶν ἄκρως πονηρῶν. ταῦτα 

εἰς ἔλεον. εἰς ἄλλα τοιαῦτα. ἅπερ ἐστὶν οἰκεῖα τοῖς ἢ πράττουσι κατ᾽ αὐτῶν. εἰ γοῦν τις τῶν ποτε νομι- 

10 χρηστοῖξ᾽ τὸ δὲ τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν ἐπιλανϑάνε- σϑέντων μετρίων αὖϑις ἀνήκεστον ἁμάρτοι τι καὶ ιτ0 

σϑαι καὶ τὰ τῆς ἀρετῆς ἀϑλα ἀποστερεῖν οὐκ ἔνι ἢ Σᾷκ χαλεπόν, οἷον εἰ προδοσίαν βουλεύσειεν ἢ τυραννίδα, 

τυγχάνειν οὐδεμιᾶς εὐπρεποῦς προφάσεως, ἀλλ᾽ ἀχα- τῶν τοιούτων ἔϑος ἐστὶ τὰς τιμὰς ἀναιρεῖσϑαι. κἂν 

ριστίᾳ; φϑόνῳ; μικρολογίᾳ» ἅπασι τοῖς αἰσχίστοις ἐπιγραφῆς υμορ πρότερον ὦσι τετευχότες. εἶτ᾽ οὐκ 

ἀνάγκη προσήκειν. ἔτι δὲ οἵ μὲν τοὺς ὄντας πονη- ἢ" αἰσχρὸν τῶν αὐτῶν ἀξιοῦν ὑμᾶς τοὺς ὁμολογουμένως 

ι5 ροὺς ἧττον κατείργουσι, τὰς κολάσεις ἀνιέντες" οἱ ἢ ἀρίστους, ὧν τοὺς ἀσεβεῖς καὶ τοὺς ἀνοσίους τυγχά- 1 

δὲ αὐτοὶ τὰ μέγιστα ἐξαμαρτάνουσι περὶ τοὺς εὐερ- οανεὺν οἱ νόμοι κελεύουσιν, οἷς οὐδὲ ταφῆς μέτεστιν: 

γέτας. τοσούτῳ δὲ τοῦτο ἐκείνου κάκιον ὅσῳ τὸ αὐ Υ ὥστε μοι δοκοῦσιν, ὅσην παρ᾽ ἑτέροις ἔχουσι τοῦ 

τὸν ἀδικεῖν τοῦ μὴ σφόδρα κωλύειν ἕτερον. οὐ τοί- ἢ Ἐετιμᾶσϑαι πάντες ἐπιϑυμίαν, τοσαύτην ἢ καὶ πλείονα 

νυν οὐδὲ ἐκεῖνο ἔστιν εἰπεῖν ὅτι μὴ τοῦτο ὑπάρχει ἕξειν παρ᾽ ὑμῖν. ὕπως μηδέποτε τεύξονται τῶν τοι- 

30 μέγιστον τῶν δεδομένων τισί᾽ δίχα γὰρ τοῦ πᾶσιν ἢ οὕτων μηδενός" ὅσῳ τὴν ὕβριν ἕκαστος καὶ τὸ προπη- 30 

εἷναι φανερὸν ἑαυτοῖς ἐναντία ἐροῦσιν οἵ λέγοντες. ᾿ λακισϑῆναι μεῖξον ἡγεῖται κακὸν ἢ τὴν τιμὴν ἀγα- 

φασὶ γὰρ ἀνάγκην εἶναι πολλοὺς ἐν τῷ παρόντι τιμᾶν ἢ ϑὸν νενόμικεν. εἰ γοῦν τινα καλοῖτε εἰς προεδρίαν 

τῶν ἡγουμένων, οἷς ἅπασιν εἰχόνας εἰ δεήσει χατα- 5 }} ἢ πολίτην ἀναγράφοιτε. μέλλοντες ὕστερον ἀναστή- 

σχευάξεσϑαι; μεγάλην τινὰ ἔσεσϑαι τὴν δαπάνην; Ι σειν ἢ τὴν πολιτείαν ἀφελέσϑαι, πολλὰ ἂν ἱκετεύ- 

»» ὡς τάς γε ἄλλας τιμὰς οὐκ οὔσας κατ᾽ αὐτοὺς οὐδὲ "9 Βιυνσειεν ὑμᾶς ἐᾶν αὑτόν. τοὺς γοῦν τυράννους ἢ τοὺς 25 

ἀποδεξομένων αὐτῶν ὡς πολὺ ἐλάττους. τὸ μὲν ϑὸ ᾿ βασιλέας, ὧν αὖϑις οἵ βιαίως ἀρχϑέντες καὶ παρανό- 

τῆς δαπάνης οἷόν ἐστιν ὄψεσϑε μετὰ μικρόν" τὸ δὲ μωϑρ τὰς εἰκόνας ἀνεῖλον καὶ τὰ ὀνόματα ἠφάνισαν, 

μεγίστην εἶναι τῶν τιμῶν, ἣν ἀφαιροῦνται τοὺς δὐλη- Ϊ ὅπερ οἶμαι καὶ ἐφ᾽ ὑμῶν συμβέβηκε, διατεινάμενος 

φύτας πρότερον ἐκ τούτων ὡμολόγηται. καὶ μὴν ἀτό- εἴποιμ᾽ ἄν, εἰ πῤοήδεσαν τοῦτο ἐσόμενον, μήτ᾽ ἂν 

.0 που γε ὄντος τοῦ τινα παρεῖναι τῶν ἀξίων τιμῆς καὶ εἰχόνας ἑαυτῶν ἐᾶσαί τινα στῆσαι μήτε ὀνόματα ἐγ- 80 

μηδεμίαν παρασχεῖν ἀμοιβὴν τῆς εὐεργεσίας; ὡς ᾿ς γράψαι. καίτοι τοῦτο οὐ μόνον ἐκείνους ἀδικουμέ- 

πάντων μάλιστα ἀνάγκη τούτοις ὁμολογεῖν, οἵ καὶ Ἀικνοῦς χαὶ δεινὰ πάσχοντας. ἀλλὰ καὶ τὴν πρόφασιν 

1. ἢ, δ 



2394 ΠΙΟΝῚΝ ΠΗΟΘΙΛΑΟᾺΛ 

“κ.» " . ») "ἡ ᾿ “͵“Ν ᾽ ᾿ 
δείκνυσι κενήν, δι΄ ἣν ἴσως ὑμᾶς τινες ἀξιωσουσι 
τοῦτο ποιεῖν, μᾶλλον δὲ κατὰ τοῦ πράγματος οὖσαν. 

᾿ " - ν ἤ 3 

εἰ γὰρ ἀναγκαῖον ἅμα καὶ συμφέρον φήσουσιν εἶναι 
Ἁ 

τὸ ἑτέρους τιμᾶν. πῶς οὐχ ὑπεναντίον ἐστὶ τούτῳ 

ὅ τοὺς πρότερον οὕτω τετιμημένους ὑβρίζειν; ὃ γὰρ 

τῶν πρότερόν τις οὐκ ἂν εἵλετο λαβεῖν, εἰδὼς τοῦτο 

ἐσόμενον, πῶς εἰκός ἐστι τῶν νῦν τινα ἡδέως λαμ- 

βάνειν ὁρῶντα τὸ γιγνόμενον; ὥστ᾽ εἰ μὴ καὶ δι᾽ 

ἐκείνους τοὺς ϑᾶττον εὐεργέτας, ἀλλὰ τούτους 
ιὺ οὖς νῦν τιμῶμεν. εἰκὸς ἣν φυλάξασϑαι τὸ πρᾶγμα. 

πάντες μὲν γὰρ ὑπόπτως ἔχουσι πρὸς τὰ ὑπὸ τούτων 

διδόμενα οὖς ἴσασι τῶν πρότερον ἐπαινεϑέντων καὶ 

δοξάντων φίλων οὕτως ἀμελοῦντας. μάλιστα δὲ οἱ 

τῶν αὐτῶν τυγχάνοντες, ὧν τοὺς εἰληφότας ὁρῶσιν 

ι5 ἀπεστερημένους. εἰ δὲ δὴ καὶ ὕπως αὐτοὶ λάβωσι 
τοῦτο γίγνοιτο, μᾶλλον δὲ ὅπως δοκῶσιν εἰληφέναι. 

παντελῶς ἤδη τὸ πρᾶγμα εἰρωνείαν καὶ χλεύην νομί- 

ξουσι. πολὺ δὲ βέλτιον ἦν λέγειν τοῖς βουλομένοις 

ποιῆσαι μικρὰ φροντίζειν ὑμᾶς τῶν τάχιον τετιμη- 
2) μένων. ὅτι μηκέτι μηδεμία χρεία τοῦ τιμᾶν τινά 

ἐστιν, ἢ τοὐναντίον οὗ τὴν μεγίστην φασὶν εἶναι 

τῇ πόλει χρείαν καὶ πρὸς πλείονας νῦν 
"} ’ 

ἢ πρότερον, 
γ Ὶ ν " ᾿ ᾿ ᾽ Ν ᾿ 

τοῦτο διαβάλλειν. καίτοι μὰ τὸν Ζ]έα καὶ τοὺς ϑεοῦς 0528 

οὐδ᾽ εἰ τὴν ἀνωτάτην χάριν ὑμῖν ἕξειν ἔμελλον οἱ 
25 δοχοῦντες νῦν τῶν εἰκόνων τυγχάνειν καὶ σφόδρα 

ἐπαινέσειν τὸν δῆμον. οὐδ᾽ οὕτως ἐχρὴν αὐτὸ γίγνε- 

σϑαι. τὸ γὰρ μόνον ξητεῖν ἐξ ὧν ἄν τις ἀρέσαι τινὰ 
Ἵ 

" ᾽ ,.νΝ (᾿ ᾿ 

ποιήσας καὶ προσαγάγοιτο, εἰ δ᾽ ἄλλον ον οὐ πρόδ-ϑ:ον 
“ ϑ.ω, ’ - “"» νι Ἁ Ν 

ἥκεν ἀδικήσει τοῦτο ποιῶν ἡ καϑόλου τι μὴ δέον 
ω Ἀ - ὡ Ἁ ᾿. Ἁ ᾽ 

80 πράξει μὴ σκοπεῖν, οὔὐτὲ μὰ τοὺς ϑεοὺς ἐλευϑέρων 
"..... ν᾿ ᾿ " ’ ἢ! 3 αἱ Ἁ 

ἐστὶν ἀνθρώπων οὔτε μετρέων τὸ ηϑος. οὐδεὶς γὰρ 
, Ἁ - Γ' »" - τι 

οὐδὲ τῶν πάνυ πονηρῶν προαιρεῖται τι φαῦλον. ὁ 

απ δοκεῖ: νῦν τοίνυν οὐ 

“ 

ΟΒΑΤΙΟ ΧΧΤΙ. 3 Ὁ 

μι ᾽ 

μὴ συμφέρειν ἑαυτῷ νομίζει πρὸς τὸ παρόν; ἀλλ᾽ 

ἔστιν αὐτὸ τοῦτο ἡ μοχϑηρία τὸ κέρδους ἕνεκα ΜΌΝ 

χρείας μηδενὸς αἰσχροῦ μηδὲ ἀδίκου πράγματος ἐπι- 

στρέφεσϑαι μηδὲ φροντίζειν ποῖον το γιγνόμενον, 
ἀλλα 

μόνον εἶ λυσιτελές. οὐκοῦν ὁ τὸν μὲν παρύντὰ θερα- 

πεύων. ὀλιγωρῶν δὲ τοῦ ϑαττον φίλου » καὶ τῆς μὲν 

γεγενημένης χθείας ἐπιλελησμένος. τὴν ὃ ἐλπιξομε- 

νην ὠφέλειαν περὶ πλείστου ποιουμένοϑ; ἀρ᾽ οὐκ ἴστε 

2 
,.... . ἤ ξ ᾿ - 

ηστινος τυγχάνει προσηγορίας; οὐ κόλαξ 0 τοιοῦτος 
3 "» 

' ( ν᾿ πῷσιν: οὐχ ἀγεννής. οὔκ ἄπιστος 
ὑνομαξεταν παρὰ πᾶσιν : οὐκ ἀγεννὴβ: 

ων “ 

δὲ τοῦτο περιγίγνεταν τῇ] πόλει. 
ἤ Ἃ 

χαὶ μεγάλου τινος ἤ ᾽ 
." Ἀ ν] ἡ" 

τὸ ϑεραπεύεσϑαί τινας ὑπὸ αὐτὴς 
ἢ χ Ἢ ᾿ ᾿ , 

οἴεσϑαι τυγχάνειν ὧν αν τὰ ονομᾶτῶ ἐπιγράφηται. 
’ " ., ’ 

τοὐναντίον γὰρ δυσχεραίνουσι καὶ μεμφόονται παρ 
, ’ 

» » ἀμ ὰ 

αὑτοῖς. εἰ καὶ σιωπῶσιν ἄλλως. προσκρούειν οὐ 

ἢ λῶν ἔεσϑε κίβδηλον 
ϑέλοντες. ἡ νομισμα μὲν εἰ τῷ χαρίξεσϑε κίβ Ἵ : 

γὺυ ᾿ “ μι" ν. " - ᾿ ω- 

οὐδεὶς ἂν ἑκὼν λάβοι. μᾶλλον δὲ ὕβριν ἡγοῖτο ῇ μι 

; ͵ , ἣν δὲ κίβδηλον καὶ μηθὲν 
ρεὰν τὸ γιγνόμενον" τιμὴν δὲ κίβδηλον ᾿ μή 

γ ᾿ ν΄ ᾿ σ΄, Ἰ . "1, νυ 

ἔχουσαν ὑγιὲς νομίζετε δέχεσϑαι τοὺς νοῦν ἔχοντας : 

" " ΨΝ Ἀ ᾿ " ψ ’ ν᾿} “- 3 ἣ » ᾿ 

“-“ .» Ν, 3 “.. 

ται ψευσάμενος ὡς ἑαυτοῦ, σφοῦδρα ὁναστος ἀγανα- 

"» 
Ἁ ) " Ύ 

χτεῖ τῶν ἠπατημένων : καὶ ϑαυμαζοιν ἂν. ἕξὺ βῆ 
δ , .᾽ , ὔ “" 

" γῦ ἴον “αν τι 
ϑανάτῳ ἐξημιοῦτε τοῦτον ὑμεῖς" εἰ δ᾽ ἀλλοτρί Π ι 

- ᾿ δὼ 
“ 

εἰκόνα καὶ μηδὲν αὐτῷ προσηκουσαν ἀρρα
νθμμμ ἃ 

ν ᾿ Ι ὔ ε. ΝΣ ᾿ “ », ὥ τι 

βοι παρὰ τῶν μὴ κυρίων᾽ 0 γὰρ ἂν αλλῷ ὁ 8. 

, 3 .»ὴ ,. "ῳ,; ! . 

τούτου κύριος οὔκετ ἐστίν ἕτερ διδοναν ἱ 
ἤ μ " 

τὸν οἴεσϑε τοῖς παρακρουσαμένοις ἔχειν : δὲο Ϊ 

Γ λό 4 " δὲν ἐμοὶ δυσχεραί- 
οὗ λόγοι φαίνωνται πικροτξροι ; μή) Γ 

, " 

μαι δὲ, αν 

Γ ’ 

τρύπον δὲ 
ν ," 

τὸ δὲ 

δοκεῖν 

ς νῆμι γμμνὶ "“ 

νειν. οὐδὲ γὰρ ὑμᾶς φημι τοῦτο πουξὺν 
Γ᾿ " 

, Ἁ , ' , 

ατινα ἀκούσης τῆς πολεῶς αὕτο γίγνεσϑαι 
»" , -" ἢ ᾿ ἍΜ ναι 00ν 

πρᾶγμα εἰ τοιοῦτόν ἐστιν ὥστε παναισχθον “δ 

ἐό , ᾽ ἃς ἀκουειν 
»ιπ ἐξεταζόμενον, τοσούτῳ προϑυμότερον Ὁμᾶ" ἀκ 

ΨΥ “- 

20 

0 
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δεῖ τοῦ λέγοντος, ὥστε ἀπηλλάχϑαι τὸ λοιπὸν τῆς 
αἰσχύνης. οὐδὲ γὰρ τὰ ἐν τοῖς σώμασι δυσχερῆ χωρὶς 
ὀδύνης ἔστιν ἰάσασϑαι. πολλάκις δὲ αὐτὸ τοῦτο ση- 
μεῖον ᾿ ὑπάρχει τοῦ σφόδρα ἐ ἐπείγειν τὴν ϑεραπείαν, 
τὸ σφόδρα ἀλγεῖν τὸ ϑεραπευόμενον. 

χύμενος εἶπον, οὐδ᾽ 
πανταχοῦ μὲν οἰκεῖόν ἐστι φαίνεσϑαι τοὺς ἀγαϑοὺς 
» ᾿ 

- , ."ΝἊ " »" , “ Ν 

ἄνδρας υγιεῖς καὶ μηδὲν παλίμβολον ἔχοντας μηδὲ 
᾿ 

ἣ , 

ὃ τοίνυν ἀρ- 
Ἢ " ᾽ ᾿ 

ἂν νῦν ὀκνήσαιμι εἰπεῖν. ὅτι 

δυσχερές. ἀλλὰ πλεῖσ ἐπάτης καὶ ας ἃ θὲ. αλλ ἴστον ἀπάτης καὶ πονηρίας ἀπηλ- 
" ᾿ " “Ψψν ᾿ ε . δ ω Ρ ’ " ᾿ 

λαγμένους " λέγω δὲ τοὺς ὑμῖν ὁμοίους" μάλιστα δὲ 

οἶμαι περὶ τὸ τιμᾶν καὶ τὰς δωρεάς. τὸ γὰρ αἰσχύ- 

νὴν τινὰ προσάπτειν τοῖς καλοῖς καὶ τὸ ἀδίκως ποιεῖν 

τὸ πάντων δικαιότατον οὐδ᾽ αἰσϑανομένων ἐστὶν ἀν- 
ϑρώπων τῆς ἑκάστου φύσεως. ὥσπερ οὖν οἵ παρα- 

: νομοῦντες εἰς τὰ ἱερὰ τῶν εἰς ἄλλ᾽ ὁτιοῦν ἁμαρτα- 

νόντων χείρους εἰσίν. οὕτως οἵ περὶ ταῦτα ἄδικοι καὶ 

πονηροὶ φαινόμενοι. τί γάρ ἐστιν ἱερώτερον τιμῆς 

ἢ χάριτος; οὐκ ἴστε ὅτι καὶ ϑεὰς νομίζουσιν οἱ πλεῖ- 
στοι τῶν ἀνϑρώπων τὰς Χάριτας; ἐὰν οὖν τὰ ἀγάλ- 
ματα αὐτῶν περικόπτῃ τις ἢ τοὺς βωμοὺς ἀνατρέπῃ: 

»" , ἡ " » " " - : Α . 

τουτον ἡγεῖσϑε ἀσεβεῖν ἐὰν δὲ αὐτὸ λυμήνηται καὶ 

δια Ή) τὸ “ἽῚἌἽἝ ᾿ Ι 
φϑείρῃ τὸ πράγμα, ἀφ᾽ οὐ καὶ τὰς ϑεὰς ὠνομά- ι 

σϑαι συμβέβηκε, ἡ ὃν δεῖ τρόπον χαριξόμενος, 
ἀλλ᾽ ἀγεννῶς καὶ ἀνελευϑέρως καὶ μετὰ τέχνης τοῖς 

Ἐ0γ ᾿ αὐτὸν φρονεῖν φήσομεν καὶ 
τῶν ἄλλων εἷναι συνετώτερον; ἀλλὰ τοὺς μὲν καπή- 
λους τοὺς ἐν τοῖς μέτροις μανουωγυῦνναο, οἷὲ ὁ βίος 

ἐστὶν αὐτόϑεν. ἀπὸ αἰσχροκερδείας. μισεῖτε καὶ κο- 
Ἷ ἃ ᾿ Ι Ι 

λάξετε; τὴν δὲ πόλιν. εἰ δόξει περὶ τοὺς ἐπαίνους 

0 τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν πανουργεῖν καὶ τὰς δωρεὰς κα- 
πηλεύειν, οὐκ αἰσχύνεσϑε, παλίμβολα καὶ παλίμ- 

πραᾶτα ποιοῦσαν τὰ σεμνά; καὶ οὐδὲ ἐκεῖνο ἐνθυμεῖ- 

Ὁ. ἐξ ξονειδύξει ϑεάσασϑε οὕτως. 

ΟΕΑΤΙΟ ΧΧΧΙ. ᾿ς ΧΟΓ] 

σϑε ὅτι μηδὲ τοῖς καπήλοις μηδεὶς ἔτι ῥᾳδίως πρύσ- 
9 

εἰσι. παρ᾽ οἷς ἂν πονηρὰ ἢ τὰ μέτρα: χαὶ μὴν ὅτι 

φύσει τὸ πρᾶγμα τοιοῦτόν ἐστιν. οὐχ ὃ λόγος αὐτὸ 

εἶ γάρ τιβ πύϑοιτο 

ὑμῶν πότερα βούλεσϑε τοὺς τιμωμένους ὑφ᾽ ὑμῶν, ὃ 

οἷς οἴεσϑε διδόναι τὰς εἰκόναβ, ἐπίστασϑαι τἀληϑὲς 

καὶ τὸ γιγνόμενον οἷον ἐστιν ῆ λανϑάνειν αὐτούς, 

οὐκ ἄδηλόν ἐστιν ὃ ἂν εἴποιτε εὖ φρονοῦντες. τί γὰρ 

ἐκώλυεν εὐθὺς ἐν τῷ Ψ ἠφίσματε γφάφειν ὥσπερ 

τἄλλα καὶ τοῦτο, εἶναι δὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῖς μίαν 

τῶν ἀνακειμένων ἢ τὴν τοῦ δεῖνοβ: εἰ κἀκείνους 

“5 ἐβούλεσϑε γιγνώσκειν: ἀλλ᾽ οὐδέποτε οἶμαι τοῦτο 

ἐγγράψετε. οὐκοῦν ὅτι μὲν τὰ γιγνόμενα ὀρϑῶς καὶ 

μηδὲν ἔχοντα, ἄτοπον οὐδεὶς περιστέλλει δῆλόν ἐστιν. 

ὕτι δὲ ἥκιστ᾽ ἂν τις φυλάξαιτο τοὺς εὖ πά
σχοντας εἰ- 

δέναι τίνα τρόπον τῆς χάριτος τυγχάνουσι καὶ τῶν 

γιγνομένων περὶ τὴν τιμὴν ὁτιοῦν. εἴ γέ τις ἁπλῶς 

αὐτὸ πράττοι καὶ δικαίως, ἔτι μοι δοκεῖ τοῦ πρώτου 

φανερώτερον . ὥστε ἀνάγκη τὸ συμβαῖνον εἶναι 

πανταχῇ φαῦλον καὶ μηδενὶ μηδὲ ἰδιώτῃ πρέπον. ὁ 

γὰρ ἐν αὐτοῖς οἷς τινας εὖ ποιεῖ παϑὼν πρότερος ἢ 

νὴ 4 έα κατάρχων καὶ προκαλούμενος εἰς φιλίαν, 

παφακρουόμενος καὶ φενακίξων; τί ἂν οὗτος ἄλ- 

λως ποιήσειεν; ἐπίστασϑε τοίνυν ὅτι μηδένα λαν- 

ϑάνει τὸ γιγνόμενον; ἀλλ᾽ ἔστι διαβόητον καὶ τῶν 

παρὰ πᾶσι ϑφυλουμένων. οὐ μόνον ἐπειδὴ λίαν κα- 

τακόρως καὶ ἀνέδην αὐτῷ κέχρηνταί τινες, ἀλλὰ καὶ 

ὅτι παρ᾽ ὑμῖν πράττεται. τὸ γὰρ ἀξίωμα τῆς πόλεως 

καὶ τὸ μέγεϑος οὐδὲν ἄγνωστον ἐᾷ τῶν 
ἐν αὐτῇ. καὶ 

τὸ σεμνότερον ὑμᾶς ἁπάντων ἐν τοῖς ἄλλοις ἑαυτοὺς 

ἄγειν, ἔτι δὲ οἶμαι τὸ πράττειν ἄριστα τῶν Ἑλλή- 

νων, φϑόνον κινεῖ καὶ ξηλοτυπίαν, ὥστε πολλοὺς εἷ- 
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᾿ ᾿ ᾿ 

ναι τοὺς ἐξετάξονταςο. ἑξά ων» ς 
, "» ͵ ς ᾿ 

ΥΣ 6 ἐξεταξοντας, ἐάν τι δοκῆτε ἁμαρτάνειν. 81: μηδὲν ἔχουσαν βέβαιον, ἑκὼν ἂν προσοιτο; Ρωμαῖοι 

οὐυχονν οἱ : »Ἥ" , , ἣ - - ! , ᾿ " Ἵν " Ὡ 

μβμμι Ἴ μὲν ὁπῶς 0.τι πράττουσιν ἀγνοεῖσϑαι μαλ- οαγάρ εἰσιν οἵ πλείους αὐτῶν, καὶ τίς ἂν τουτῶν αψαιτο; 

ον ἐϑέλοντες ἽΝ εΗΙΝΝ " 
᾿ ἢ ; ἱ 

ϑέλοντες κακίας τοῦτο σημεῖον ἐχφέρουσιν" οἱ ἢ οἱ δέ γε παρεστῶτες αὐτοῖς Μακεδόνες, οἷδὲ δὲ 4α- 

Ι ᾽ν , ᾿ “2; ς , " 

κεδαιμόνιοι" καὶ νὴ 4΄τα τουτῶν ἁπτόμεϑα. καί- 

᾿ , ἢ ᾿ νῚ , 

τοι τοὺς μὲν πρότερον κειμενοῦς πᾶντας ἡ τοῦς γὲ ὅ 

, "..} 3 
Υ ἡγν " ἃ 

πλείστους δι᾿ εὐεργεσίαν φησετὲ τεϑῆναι, τῶν δὲ 

“» , Ἁ " "» ᾿. ἤ " 

νῦν τιμωμένων πολλοὺς δι᾿ ἰσχὺν ϑεραπεύυεσϑαι. τὸ 

Ἂν 
.- Ἂ ἡ 

"»". , 

δὴ ποτέρους αὐτῶν δικαιότερόν ἔστι ποιεῖσϑαι 

᾿ Υ͂ Ἃ ᾿ , ᾿, .«" Ἁ ᾿ 

᾿ 
ἐάσω" τὸ δέ. εἰ μὴ πᾶσι τὰ δοϑέντα 

1} ρου ἐξα "ν ᾿ς ᾿ "" 6 ἢ " 
" ᾿ 

" Α ᾿ . ᾽ 

ς ἐξαπατᾶν, μέλλοντας γὲ ὑπὸ πλειονῶν κατα- β δικαίως ὑπάρξει. ποτέρους μᾶλλον εἶκος ἐπ΄ ἀδηλῷ το 

' -« Κ᾿ ." 3 ᾿ 
, , 

λαμβάνειν οὐδ᾽ αὐτοὺς τούτους λανϑᾶάνει. παντὲς 

Ἁ φρ δ᾿ ω μῳ 
ἢ " ᾽ 3 ᾿ “ 

γὰρ οἴδασιν οσῷ βεβαιότερον ἔστιν εὐεργεσία δυνα- 
δ ᾽ ᾽ - 

ἥντινα οὔκ ἀναιρεῖ 
5 ᾿ ᾿ 

οὖν τὴν υὑπερ- 

δ᾽ ἃ μηδεὶς ἀγνοεῖ λανϑάνειν νομίξοντες εὐηϑείας" 

» οἷς ἀμφοτέροις οὐκ ἂν ἕλοισϑε ἔνοχον εἶναι τὴν πό- 
λιν. νὴ Δία, ἀλλὰ δαπανήσομεν., εἰ μὴ τοῖς οὖσι 

χρησόμεϑα; καὶ πόσων δεήσει χρημάτων. ἐὰν πᾶσι 

κατασκευαξωμεν ἀνδριάντας ὅσοις ψηφιξόμεϑα; καὶ μὲν 

πόσῳ κρεῖττον ἐλάττοσι διδόναι τὴν δωρεὰν ἢ πλεί- ᾿ περὶ πλείονος 

᾿ Λ 4" ιν ΗΝ " Ἁ -. 
ω , 

γιγνωσκεσϑαι καὶ μισεῖσθαι, σαφῶς εἰδότων ὃ ποι- 

εἴτε: καὶ γὰρ εἰ μὲν οὐ σφόδρα ὁ ΠΝ 
᾿ ᾿ ὶ γὰρ εἰ μὲν οὐ σφόδρα ἐπιεικεῖς εἰσιν, οὖς 

Οοχῦ σ "" ἡ ᾿ Ἴ}}} ᾿ δὴ ὑμὴ - " 

" 

ν ΙΝ μην ερηημπῆν νῦν, ὁ μηδαμῇ φρονοῦντες εἴποιτ᾽ μεῶς. ἰσχὺν μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν 

ἕν ὋΤΙ Ἴ ΔΝ . ᾿ ᾿ ᾿ 

] 

' 
ἡ 

,. ὁρᾶτε τὸ γιγνόμενον" διὰ γὰρ τοὺς φαύλους ἀδι- ᾿φεΝ χθόνορ» εὐεργεσίαν δὲ οὐδεμίαν. ἵν 

1 κεῖτε τοὺς ἸΤΤΟἾ Ὁ τ “ὦ , ΣΝ , 
' , » " - " ᾿ ν Ν 

ὺς χρηστούς. ὅτι γὰρ ὑμῶν οἵ πρόγονοι μὴ βολὴν ἐκείνην ἀφῇ τις. ἀληϑὴ τρόπον τινα οὐσαν. τὸ 15 

ὮΝ ᾽ ν εμέ νερὰ 

᾿ηδέστερον ἔχειν τοὺς οὕτω τιμᾶσϑαι 
᾽ 
ξ 9 ᾿ Ί; “" μν ᾿ ἃ 3 ἢ ἤ Η ' , ᾿ 

, 

: αὐμαῖον “μαι. μηδὲ ἀνάξιον τινα ἐγὼ διαβεβαιῶω- μοι πρὸς τὴν πόλιν ἄη 

σαίαην ἄν. εἰ δὲ ἀναϑοὺς ν Ι" ; " Ι ο ͵ 

μὴν ἂν. εἰ δὲ ἀγαϑοῦυς τιμᾶτε, τοῦς γε τοιουτοῦς ξητοῦντας καὶ τὸ συμβαῖνον εἰς υβριν λαμβάνειν καὶ 

Ι 
’ 

- 3 ,. -»" ὦ 
Ἁ 

χαταφρόνησιν ἑαυτῶν᾽ ἀλλὰ τοῦτό γε εἰδέναν φημὶ 

εβαίως ὅ δὲ χάριν ὑμῖ δεμίαν οἴδασ δ᾽ 
βεβαίως ὅτι μηδὲ χάριν ὑμῖν μή εμίαν οἴδασι μὴ 

ἤ “ 

γιγνόμενον εἰδότες 30 
» ᾿. -»"ἤ᾽7ὔ “ 

τῷ. πρὸς του ΖΊιος; 

: ἧς ὦ αϑε “ 4. , ι Ἂ - 

τ νοι τ χϑερῤερναῃβρημίρο αν γα ἀρ 
᾿ ΤΠ Νή!ῃ. (ῶς πασχειν καὶ τῶν διὲ- 

20 χαίῶς ϑεδομένων ἀποστερεῖσθαι δι᾿ αὑτόν; ἢ πῶς οἴονται τυγχάνειν μηδενός. τὸ 

οὐχ ἂν ὀργέξοιτο ἐπὶ τούτῳ γιγνομένῳ μᾶλλον ἥπερ β χαὶ τὴν ῥαδιουργίαν τὴν ἐν αὺ 

ΜῊΝ ὧν πὐϑῦς γυναῖκα μὲν οὐδεὶς ἂν ὑπομείνειε ᾿ εἶθ᾽ ἃ καὶ τούτων δεχομένων οὐκ εἰκὸς ἦν ἀφαιρεῖ- 

χρηστὸς ὧν διὰ μοιχείαν λαβεῖν, ὅτι τὸν πρότερον σϑαι τοὺς ἔμπροσϑεν εἰληφότας. ταῦτα ἀφαιρώμεϑα 

τοὺς ἔχοντας οὐδὲ ἑτέροις διδόντες; καὶ μὴν εἴ γὲ 

τ φάρα ηδίκησε , μάλλον ὃὲ οὐδ᾽ ἂν ὅλως λάβοι τις 

25» ἡδέως Φαρα ἄνδρος ἑτέρου" καίτοι πολλάκις γίγνε- β ἐν οἷς ἡ πόλις δοκεῖ τινος δεῖσϑαι. τὴν δαπάνην μό- 35 

μὰ κὐξανο νι εὐηο ς ὑφὶ πονηρᾶς αἰτίας" τιμὴν δέ, ἣν οὐκ β νον ὀψόμεϑα καὶ τὸ πῶς ἂν εὐχερέστατα γένοιτο; 

ἡμρῇ ϑαῶς 5-- ἄλλου λαβεῖν οὐδὲ χωρὶς ὕβρεως μηδὲν ἄλλο ἐξετάξοντες ; τί κωλύει μὴ μόνον ταύτην 

ἜΝ εἰμ ήξε ΚΎΨΥ ΝΣ οἴεσϑε, καὶ ταῦτα μηδ᾽ β ὑπάρχειν ἐν ἑτοίμῳ τὴν δωρεᾶν : ἀλλὰ κἂν ἄλλο τι 

᾿" μμίρν π᾿ Τ οὐδὲν ἂν πάϑοι 
τοιοῦτον: ἀλλ᾽ β ϑέλητε; χαρίσασϑαί τινι: γῆν; ἀργύριον, οἰκίαν, τοὺς 

ξ μέν τις ὠνούμενος εἴ ποτὲ ἀπέδρα σκο- β ἔχοντας ἀφαιρουμένους: ἢ τί δεῖ πόρους ζητεῖν καὶ 80 

τὰ κοινὰ ἀναλίσκειν. ὅταν ἦ καιρὸς ἢ τεῖχος ἐπι- 
“υω Ἁ "", ’ ' "" " ; 

πεῖ καὶ εἰ μη παρέμενε τῷ πρώτῳ δεσπότῃ" δωρεὰν 4. » 3 ᾿ κ . - -“ ω Ἃ ᾿. 

ν ἢ ναῦς, ἀλλὰ μὴ τὰ τοῦ δεῖνος λαβεῖν ἡ τὰ 
ὁὲ καὶ χά »ν ἃ ἍΜ ΠΝ 
δὲ καὶ χάριν, ἣν ἄπιστον ἡγεῖται καὶ σαφῶς οἱδὲ σκευάζξει 
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᾽ ᾿ 

κι ’ὔ »»Ἤ ἤ 

τῶν πολιτῶν τινοῦ ἢ τῶν ἐνοικούντων παρ᾽ ὑμῖν: ᾿ -28} ἐπείπερ ἐν τοῖς λιμέσιν ἕστηκεν. 0 τοίνυν ἥχουδα 

ἀλλὰ νὴ “4έα βοήσονται καὶ δεινὰ φήσουσι πάσχειν. τινος ὑπὲρ τούτου λέγοντος ὡς ἰσχυρότατον; οὐκ ἂν 

ἀποχρυψαίμην; ὅτι δημοσίᾳ τοὺς ἃ ἀνδριάντας ἀπεγρά- οὐκοῦν ἐξέσται δήπου ϑὲν μὴ προσέχειν αὐτοὶ ἴρ. καὶ 

ψασϑὲ ὑμεῖς. τί οὖν τοῦτό ἐστι; καὶ γὰρ τὴν ἄντι- γὰρ εἰ νῦν εἰσιν, ἐφ ̓ οὗς ἂν ἔλϑοιεν ὑμῶν ταῦτα 
5 ποιούντων, πρότερόν γε οὐχ ἦν ἕτερος οὐδεὶς τοῦ ἢ κρυς χώραν χαὶ Κάρπαϑον ταύτην καὶ ἤπειρον. ἑτέ- 5 

δήμου χυριώτερος. ἄρ᾽ οὖν οἵ τότε ὄντες οὕτω προσ-τἱκἢ ρας νήσους καὶ καϑόλου πολλὰ ἔστιν εὑρεῖν. ἃ κοι- 

ἐφέροντο τοῖς κατὰ μέρος; πόϑεν; οἱ τοῦτο πάντων Ι νῇ μὲν ἀπεγράψατο ἡ πόλις, διήρηται δὲ εἰς τοὺς 
ἡγοῦντο χαλεπώτατον. καὶ τοῖς ϑεοῖς ἐπεύχοντο μη- κατὰ μέρορ. ὅλως δὲ οὐκ εἰ μὴ τοῦτον τὸν τρύπον 
δέποτε συμβῆναι τοιοῦτον καιρόν, ἐν ῷ δεήσει κατ᾽ ἕκαστος τὴν εἰκόνα ἔχει τῶν τιμηϑέντων; καϑάπερ 

10 ἄνδρα ὃ ἕκαστον ἀπὸ τῶν ἰδίων εἰσενεγκεῖν" καὶ τὸ τοι- ἂν ἄλλο τι κτησάμενοβ : διὰ τοῦτο ἂν ἔλαττον αὖ- ιτὸ 

οὔτον σπανίως ποτὲ παρ᾽ ὑμῖν γενέσϑαι φασίν, οὐδὲ τῷ προσήκειν. λέγοιτο ἢ μηδὲν ἀδικεῖσϑαι διδόντων 

ἐν ἅπασι τοῖς πολέμοις ᾽ ἀλλ᾽ εἴ ποτὲ ἐσχάτως ἡ πόλις ᾿ς ὑμῶν ἑτέρῳ τὴν ἐκείνου. μυρίους γὰρ εὑρήσετε τρό- 
ἐκινδύνευσεν. ἴσως οὖν ἐρεῖ τις ὡς οἵ γε ἀνδριάντες ᾿ς πους, καϑ' οὗς ἑκάστου τί φαμὲν εἶναι καὶ πλεῖ- 

τῆς πόλεώς εἰσι. καὶ γὰρ ἡ χώρα τῆς πόλεως, ἀλλ᾽ στον διαφέροντας; οἷον ἱερωσύνην, ἀρχήν » γάμον, 
ι5 οὐδὲν ἥττον τῶν κεκτημένων ἕκαστος κύριός ἔστι ᾿ς πολιτείαν" ὧν οὔτε ἀποδόσϑαι τι ἔξεστι τοῖς ἔχονοιν 1 

τῶν ἑαυτ οὔ. καὶ κοινῇ μὲν ἐὰν πυνϑάνηταί τις τίνος Ϊ οὔτε ὅπως ἄν τις ἐθέλῃ χρῆσϑαι. κοινὸν δ᾽ οὖν ἐπὶ πᾶ- 

ἐστὶν ἡ νῆσος ἢ τένος ἡ Καρία, φήσουσι Ῥοδίέων.ϑν σιν ὥρισται δύκαιον, τὸ πάνϑ᾽ ὅσα δικαίως τις ἔλαβεν, 

ἐὰν δὲ ἀλ λως ἐρωτᾷς , τουτὶ τὸ χωρίον ῇ τὸν ἀγρόν, ' ἄν τε καϑάπαξ τύχῃ λαβὼν ἂν τξ εἴς τινὰ χρόνον; ,χα- 

δῆλον ὅ ὅτι πεύσει τοῦ δεσπότου τὸ ὔνομα. καὶ τὰς εἰ- ᾿ϑηϑάπερ οἶμαι τὰς ἀρχάς, βεβαίως ἔχειν καὶ μηδένα 
0 κόνας ἁπλῶς μὲν πάσας Ῥυδίων εἶναι λέγουσιν, ἰδίᾳ 3 Ν ἀφαιφεῖσϑαι. πῶς οὖν δικαιότερόν ἐστιν ὁτιοῦν ἔχειν 20 

ὃξ ἑκάστην τοῦ δεῖνος ἡ ἢ τοῦ δεῖνος , ᾧ ἄν ποτε ἢ δε- ἢ εἴ τις ἀνὴρ ἀγαϑὸς γενόμενος. καὶ χάριτος ἄξιος ἀν- 
δομένη. καίτοι τὰ μὲν χωρία καὶ τὰς οἰκίας καὶ τἄλλα ᾿ς τὴ πολλῶν καὶ καλῶν τύχοι τιμῆβ: ἢ παρὰ τίνος κυ- 
χτήματα οὐχ ἂν εἰδείης “ὧν ἐστιν, εἰ μὴ πυϑόμενος᾽" ριωτέρου καὶ μείξονος ἢ παρὰ τοῦ Ῥοδίων δήμου καὶ 

ἡ δὲ εἰκὼν ἐπιγέγραπται, καὶ οὐ μόνον τὸ ὄνομα, τῆς ὑμετέρας πόλεως: καὶ γὰρ τοῦτο οὐ μικρόν ἐστι; 

5. ἀλλὰ καὶ τὸν χαρακτῆρα σώξει τοῦ λαβόντος, ὥστ᾽ τὸ μὴ Καλυμνίους εἶναι τοὺς δεδωκόταρ!ῆ τοὺς κακο- 

εὐθὺς εἶναι προσελθόντα εἰδέναι τένος ἐστί. λέγω βούλους τούτους Καυνίους. ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἰδιῶτι- 

; “ Ν) ᾿... ᾽ , ᾿ 

δὲ ἐφ᾽ ὧν ἔτι μένει τἀληθές. καὶ μὴν τό γε ἔν κοινῷ κῶν, ὅσῳ τις ἂν κρείττω καὶ πιστότερον δεικνύῃ; παρ᾽ 
κεῖσθαι γελοιότατόν ἐστιν, εἴ τις ἄρα σημεῖον ἡγεῖ- οὗ τυγχάνει τι κτησάμενος; τοσούτῳ κρατεῖ καὶ οὐ- 

β δεὶς ὁ ἂν ἀμφισβητήσειεν αὐτῷ. καίτοι πᾶσα πόλις; ἣν ται τοῦ μὴ τῶν εἰληφότων αὐτὰς ὑπάρχειν, ἀλλὰ τῆς 

ἂν εἴπῃ τις. ἑνὸς ἀνδοὸς ἰδιώτου, κἂν ὃ σεμνότατος 80 30 πόλεως. οὕτω μὲν γὰρ ἐξέσται λέγειν καὶ τὰ ἐν μέσῳ 
τῆς ἀγορᾶς πιπρασχόμενα τοῦ δήμου. καὶ τὰ πλοῖα ἢ» πιστοτέρα τῷ παντὶ καὶ κρείττων, καὶ τὰ κοινῇ 
δήπουϑεν οὐχὶ τῶν κεκτημένων, ἀλλὰ τῆς πόλεως, γιγνόμενα τῶν κατ᾽ ἰδίαν πραττομένων ἰσχυρότερα. 



302 ὉΙΟΝῚΒ ΠΗΟΘΙΛΑΟᾺΑ 

σχοπεῖτε δὲ ὅτι πάντες ἡγοῦνται κυριώτερα ταῦτα 

ἔχειν, ὅσα ἂν δημοσίᾳ συμβάλωσι διὰ τῶν τῆς πόλεως 

γραμμάτων" καὶ οὐκ ἔνι λυϑήσαι τῶν οὕτω διῳκη- 

μένων οὐδέν, οὔτ᾽ εἴ τις ὠνήσαιτο παρά του χωρίον 

ἢ πλοῖον ἢ ἀνδράποδον, οὔτ᾽ εἴ τῷ δανείσειεν. οὔτ᾽ 

ἂν οἰκέτην ἀφῇ τις ἐλεύϑερον οὔτ᾽ ἂν δῷ τινα δωρε- 

ἄν. τί δήποτ᾽ οὖν συμβέβηκε ταῦτ᾽ εἶναι βεβαιό- 

τερα τῶν ἄλλων; ὅτι τὴν πόλιν μάρτυρα ἐποιήσατο 

τοῦ πράγματος ὃ τοῦτον τὸν τρόπον οἰκονομήσας τι 

τῶν ἑαυτοῦ. πρὸς τοῦ “Ιιός, εἶϑ᾽ ὧν μὲν ἄν τις παρ᾽ 

ἰδιώτου τύχῃ διὰ τῆς πόλεως, οὐκ ἔστιν ὅπως ἀφαι- 
; ᾿" ( " ) ᾿ “ ""» 

ρεϑήσεται τούτων" ἃ δέ τις εἴληφεν οὐ δημοσίᾳ μὸ-ῦ9 

νον. ἀλλὰ καὶ τοῦ δήμου δεδωκότος, οὐκ ἔσται βέ- 

βαια: χαὶ τὸ μὲν ὑπ᾽ ἄλλων γενόμενον τοῦτον τὸν 

5 τρόπον οὐ λυϑήσεται διὰ τὴν πόλιν" ἃ δ᾽ ἡ πόλις 

αὐτὴ πεποίηκε: ῥᾳδίως οὕτως ἀνελεῖ; καὶ ταῦτα οὐχ 

ὡς ἔδωκεν. ὁμοίως ἀφαιρουμένη κατὰ κοινόν, ἀλλ᾽ 

ἐξουσίαν ἔχοντος 

τοῦτο ποιεῖν ; καὶ μ ἣν καὶ γράμματά ἐστιν ἐν κοινῷ 
ἑνὸς ἀνδρός. ἂν τύχῃ στρατηγῶν, 

περὶ τούτων. ὑπὲρ ὧν ἔφην. τὰ γὰρ ψηφίσματα γέ- 

γραπται δήπουϑεν τὰ τῶν τιμῶν καὶ δημοσίᾳ μένει 

τὸν ἅπαντα χρόνον. τὸ μὲν γὰρ ἀποδοῦναι χάριν οὔ- 

τῶς ἀκριβῶς γίγνεται παρ᾽ ὑμῖν, τὸ δ᾽ ἀφελέσϑαι 
ἅ ᾿ Ἷ ὔ 1 ᾿ " ἀ ᾿ 

τους εἰληφότας πᾶνυ ῥαδίως. εἴτα τὸ μὲν οὔχ Οὐον 82 

5» τε γενέσϑαι δίχα ψηφίσματος, ἁπάντων ὑμῶν σέει- 

σϑέντων. τὸ δὲ ἔϑει τινὶ συμβαίνει, χἂν ἑνὶ δόξῃ μό- 

νον; πλὴν ὃ γε ἔφην ὅτι δημοσίᾳ ταῦτα ἀναγέγρα- 

πται. καὶ οὐ μόνον ἐν τοῖς ψηφίσμασιν. ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ 

αὐτῶν τῶν εἰκόνων. τό τε ὄνομα τοῦ τιμηϑέντος καὶ 

τὸ δεδωκέναι τὸν δῆμον, καὶ τούτων πάλιν ἐν τῷ δη- 
᾽ ῪῪ " , “ . 

μοσίῳ κειμένων. ὅτι τοίνυν οὐδέν ἐστι τὸ τῆς ἀπο- 
ἊΨ 3. ἡ ἅ »" “Ὁ ᾿. Ἁ - 

γραφῆς οὐδὲ τὸ ἐν κοινῷ κεῖσϑαι πρὸς τὸ μὴ τῶν εἰ- 
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ληφότων εἶναι τοὺς ἀνδριάντας πάλαι μὲν ἴσως ὑπάφρ- 

χει δῆλον" ἀλλ᾽ ὥστε μηδ᾽ ἐπιχειρῆσαι μηδένα ἄντει- 

πεῖν, ἐκεῖνο ὑμῖν ἐρώ. ἴστε που τοὺς Ἐφεσίους, ὅτι 

τ πολλὰ χρήματα παρ᾽ αὐτοῖς ἐστι. τὰ μὲν ἰδιωτῶν, 

ἀποκείμενα ἐν τῷ νεῷ τῆς “Ἡφτέμιδος, οὐκ Ἐφεσίων δ 

μόνον ; ἀλλὰ καὶ ξένων καὶ τῶν ὁπόϑεν δήποτε ἀν- 

ϑρώπων, τὰ δὲ καὶ δήμων καὶ βασιλέων. ἃ τιϑέασι 

πάντες οἱ τιϑέντες ἀσφαλείας χάριν, οὐδενὸς οὐδε- 

πώποτε τολμήσαντος ἀδικῆσαι τὸν τόπον, καίτοι καὶ 

πολέμων ἤδη μυρίων γεγονότων καὶ πολλάκις ἁλού- τὸ 

σης τῆς πόλεως. οὐκοῦν ὅτι μὲν ἐν κοινῷ κεῖται 

τὰ χρήματα δῆλόν ἐστιν" ἀλλὰ καὶ δημοσίᾳ κατὰ τὰς 

ἀπογραφὰς ἔϑορ αὐτὰ τοῖς ᾿Εφεσίοις ἀπογράφεσϑαι. 

τί οὖν; αρά γε καὶ λαμβάνουσιν. ἐξ αὐτῶν, ὅταν ῇ 

χρεία τις, ἢ δανείξονται γοῦν; ὃ τάχα δόξει μηδὲν 1Ὁ 

εἶναι δεινόν; ἀλλ᾽ οἶμαι πρότερον ἂν περιέλοιεν τὸν 

κόσμον τῆς ϑεοῦ πρὶν τούτων ἅψασϑαι. καίτοι τοὺς 

Ἐφεσίους οὐκ ἂν εἴποιτε εὐπορωτέρους αὑτῶν. τοὐ- 

ναντίον γὰρ ὑμεῖς μὲν καὶ πρότερον τὲ πλουσιῶώτα- 

τοι τῶν Ἑλλήνων καὶ νῦν ἔτι μᾶλλόν ἐστε" ἐκείνους 20 

δὲ πολλῶν ἔστιν ἰδεῖν καταδεέστερον πράττοντας. μὴ 

τοίνυν εἰ ἐκεῖνα μὲν ἔστιν ἀνελέσϑαι τοῖς ϑεῖσι.. τῆς 

508 κ εἰκόνος ὃὲ οὐδεὶς οὕτως ἐστὶ τῆς ἑαυτοῦ κύριος, μὴ 

καὶ τὸ πρᾶγμα ἀνόμοιον ἡγήσησϑε᾽ τὸ γὰρ μὴ πάντ᾽ 

εὐϑὺς τῆς πόλεως εἶναι τὰ ἐν κοινῷ κείμενα καὶ δη- ῦ 

μοσίας ἀπογραφῆς τυχόντα δεῖξαι βουλόμενος τύπῳ 

κατὰ τοῦτο ἐχρησάμην. τὸ μέντοι μηδένα πρὸς ἄλλο τι 

τὴν εἰκόνα ἔχειν ἢ τὸ ἑστάναι παρ᾽ ὑμῖν, ᾧ μόνῳ δὲ- 

ἀαφέρουσιν. οὗτοι τῶν ἐκεῖ τὰ χρήματα τιϑέντων . ἔτι 

5 ν μᾶλλον ὑπὲρ αὐτῶν ἐστιν. ἃ γὰρ μηδὲ τοῖς λαβοῦσιν 50 

ἔξεστιν ἀνελεῖν, ἧπου γε τοῖς δεδωκόσιν ἐξεῖναι προσ- 

κει; καϑόλου δὲ ἄλλως ἔγωγε φιλονεικεῖν ἔοικα 
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πρὸς τὸν εἰπόντα δὴ ὡς τῆς πόλεως πάντες εἰσὶν οἱ 

ἀνδριάντες. ἐπεὶ τοῦτό γε οὐδέν ἐστι σημεῖον ὡς οὐκ 

ἔστιν ἄτοπον τὸ γιγνόμενον. τὰ γοῦν ἐν τοῖς ἱεροῖς 

ἀναϑήματα, ἃ κατασκευάσασα ἡ πόλις ἐκ τῶν ἰδίων 

ἀνατέϑεικεν, οὐκ ἂν οὐδεὶς ἀμφισβητήσειν ὡς οὐ δη- 

μόσιά ἐστιν. ἀρ᾽ οὖν οὐχὶ δεινόν, εἰ καταχρησόμεϑα 

τούτοις πρὸς ἄλλο τι; νὴ Δία, ταῦτα γάρ ἐστιν ἀνα- 

ϑήματα. αἱ δ᾽ εἰκόνες τιμαί" κἀκεῖνα δέδοται τοῖς 

ϑεοῖς, ταῦτα δὲ τοῖς ἀγαϑοῖς ἀνδράσιν, οἵπερ εἰσὶν 

ἔγγιστα αὐτῶν. καίτοι καὶ ϑεοφιλεῖς ἅπαντες οἵ χρη- 
σ γ᾿ ) 1 . ᾿ “ ἅ υ; , 1 ἡ “Ψ Ἵ ᾽ ς - 

τοὶ λέγονται καὶ εἰσίν. εἴτα ἡμᾶς μὲν οὐχ ὁ τῶν κτῆ- 9] 

μάτων τι τῶν ἡμετέρων ἀφαιρούμενος, ἀλλὰ κἂν τοὺς 

φίλους βλάπτῃ τι τοὺς ἡμετέρους ἀδικεῖ τῷ παντὶ 

πλέον" τοὺς δέ γε ϑεοὺς φήσομεν, ὡς ἔοικε, τῶν φί- 

λων μᾶλλον ὀλιγωρεῖν ἢ τῶν κτημάτων; ἀλλὰ πάντα 

μὲν προσήκει βεβαίως ἔχειν τοὺς κτησαμένους . καὶ 

ταῦτα ἐν δημοκρατίᾳ καὶ παρ᾽ ὑμῖν. οἱ μέγιστον 

φρονεῖτε ἐπὶ τῷ νομίμως καὶ δικαίως διοικεῖν τὰ παρ᾽ 

ἑαυτοῖς ,. μάλιστα δὲ οἶμαι τὰς τιμὰς καὶ τὰς χάριτας" 

οὐ μόνον, ἐπειδὴ τὰ μὲν ἄλλα καὶ φαῦλος ὦν τις ἂν 

ἔχοι, χρήματα, οἰκίας, ἀνδράποδα, χώρας, ταῦτα δὲ 

μόνοις ὑπάρχει τοῖς ἐπιεικέσιν " ἀλλὰ καὶ δι᾿ ἐκεῖνο, 

ὅτι ταῦτα μὲν ἔστι κεχτῆσϑαι καὶ δι᾽ ἑτέρου τρόπου, 

κληρονομήσαντα ἢ πριάμενον" τῶν δὲ τοιούτων διὰ 

μόνης ἀρετῆς ἐστιν ἡ κτῆσις. καὶ μὴν ὧν γέ τις τὴν 

τιμὴν κατέβαλε τοῖς κυρίοις, οὐδ᾽ ἀμφισβητεῖ δήπου- 

ϑεν οὐδεὶς ὡς οὐ δίκαιόν ἐστιν ἐᾶν ἔχειν αὐτόν, το- 

σούτῳ μᾶλλον ὅσῳπερ ἂν πλείονα ἡ δεδωκώς. οὐκ- 
οὖν ἅπαντες οὗτοι δεδώκασι τιμὴν ἕκαστος τῆς εἰκό- 
νος τῆς ἑαυτοῦ, καὶ ταύτην οὐδὲ μετρίαν. οἵ μὲν 
στρατηγίας λαμπρὰς ὑπὲρ τῆς πόλεως, οἵ δὲ πρεσβεί- 
ας 5 οἵ δὲ καὶ τρόπαια ἀπὸ τὼν πολεμίων, οἱ δέ τινες 

β μ5Ὲ δ χομίξεσϑαι παρὰ τῶν εἰληφότων: ἄρ᾽ οὖν ἐϑέλοιτ᾽ 5 
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καὶ χρήματα ἴσως ; οὐ μὰ Δία χιλίας δραχμὰς οὐδὲ 

πεντακοσίας. ὕσων ἔστιν εἰκόνας ἀναστῆσαι. τί οὖν; 

υν οὐχὶ νενόμισται παρά γὲ τοῖς μὴ παντάπασιν ἀδίκοις 

τὸν ἀποστερούμενόν τινος κτήματος ὃ γοῦν" κατατέϑει- 

ἂν ἀποδοῦναι τὰς χάριτας. ἀνϑ᾽ ὧν ἐψηφίσασθε ἐκεί- 

νοις τοὺς ἀνδριάνταρ: λυσιτελεῖ γοῦν ὑμῖν ἐκτίνου- 

σιν. ἐπειδὴ τὸ λυσιτελὲς οἴονται δεῖν τινὲς ὁρᾶν ἐξ 

( παντοβ. ἐὰν οὖν ἢ πόλεμον ἢ τις κατωρϑωκώς . ὃν 

εἰ μὴ συνέβη κατορϑῶσαι, τοῖς τότε, ἡμεῖς οἱ νῦν οὐκ 

ἂν εἴχομεν τὴν πόλιν. ἤ τὴν ἐλευϑερίαν ἡμῖν κεξκο- 

μισμένος ἢ τῶν οἰκιστῶν ὑπάρχῃ τις οὐ γὰρ ἔχομεν 

σαφῶς εἰπεὶν τίνες εἰσὶν οἷς συμβέβηκεν ἢ συμβήσε- 

ται. τοῦ πράγματος εἰκῇ γιγνομένου καὶ μόνον ἔϑει 

τινί" μὴ δυσχερὲς εἰπεῖν ἢ τὸ μετὰ ταῦτα ὅτι καὶ 

τὴς πόλεως αὐτῆς ἀποστῆναι δεήσει βουλομένους γε 

τὰ δίκαια ποιεῖν. εἰ δὲ δή τις εἴη τι τοιοῦτον δεδῶ- 

κὼς ὃ μηδὲ βουληϑέντας ἀποδοῦναι δυνατόν" μυρίοι 

δ᾽ εἰσὶν οἱ τὰς ψυχὰς προειμένοι ἑαυτῶν ὑπὲρ τῆς 

πόλεως καὶ τοῦ ξὴν ἐὼν ἡμένοι τὴν εἰκόνα καὶ τὴν : 

ἐπιγραφήν; χαϑάπερ εἶπον καὶ πρότερον᾽ ἂρ᾽ οὐ δει- 

νὰ πάσχουσιν: οὐ τοένυ " οὐδὲ ἐκεῖνο ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι 

οὐχὶ ἡμεῖς ἐσμὲν οἱ ταῦτ᾽ εἰληφύτεβ. πρῶτον μὲν γὰρ 

ἅπαντα ὀφείλουσι. τὰ τῶν προγόνων οὐχ ἧττον αὐτῶν 

ἐκείνων εἰς οὗς ἄν ποτε καϑήκῃ τὸ γένος. οὐ γὰρ 

"υπἀφίστασϑαί γε φήσετε τῆς διαδοχῆς εἰς ἅπανϑ᾽ ὅσα 

ἐξ ὧν τότε ἐκείνους τινὲς δὐηργετήκασι καὶ προυϑυ- 

μοῦντο πάσχοντες ἢ δρῶντες ὑπὲρ αὐτῶν συνήχϑη 

χρήσιμα καὶ μεγάλα ὑμῖν ἔτι νῦν" ἡ δόξα τῆς πό- 

λεως. τὸ μέγεϑος, τὸ χωρὶς μιᾶς αὐτὴν πασῶν τῶν 50 

ἄλλων ὑπερέχειν. εἰ τοίνυν : ὅτι μὴ παρ᾽ ὑμῶν εἰλή- 

φασι, διὰ τοῦτο ἔλαττον ἀδικεῖν οἴεσϑε, ἢ εἴ τι τῶν 
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ἄλλων ὑπαρχόντων τινὸς ἀφαιρεῖσϑε, τῶν ἄγαν τι 

φανερῶν ἀγνοεῖτε" πρῶτον μὲν ὅτι πάντες οἵ τινα 

ἀποστεροῦντες ὁτιοῦν κἀκεῖνον ἀδικοῦσιν οὐχ ἧττον, 

παρ᾽ οὗ ποτ᾽ ἂν τοῦτο εἰληφὼς τύχῃ᾽ οἷον οὗ τῶν 

5 δημοσίων τι καταλύοντες οἰκοδομημάτων. ὅ τις τῶν 
3 "ἡ ’ ω , " “ἕ »Ά ,. 

καϑ' ἕνα ἐποίησε χαριξοόμενος ὑμῖν, μᾶλλον ἂν δόξειαν θὴν 

τὸν ποι ἤσαντα ἀδικεῖν 1 ἢ τὴν πόλιν. οὐκοῦν ὃ αὐτὸς ὦνῃ 
λόγος κἂν πόλις ἦ τι τῶν ἰδιωτῶν τινι δεδωκυῖα πρὸς 

τὸν ἀφ αιρούμενον τοῦτον. τοιγαροῦ ν ὑμεῖς πρὸς ἐκεί- 

νοις, ὧν τὰς εἰκόνας ἀνεστήσατε, καὶ τὴν πόλιν οἶμαι 

τὴν δεδωκυῖαν ἀδικεῖτε. τοὐτ᾽ ἔστιν ἑαυτούς. ἀλλ᾽ ὃ 

μὲν εἰς ἄλλον ἁμαρτὼν ὥστε ἑαυτὸν ὠφελῆσαι κακίᾳ 
μόνον ἐστὶν ἔνοχος τοῖς πολλοῖς " ὁ δ᾽ ἑαυτὸν ἀδικῶν 

ἐν οἷς ἕτερον τῆς μὲν πονηρίας ὑπερβολὴν τινα ἔδειξεν, 
» ἐκ περιττοῦ δὲ ἀνόητος δοκεῖ. πρὸς τούτῳ δ᾽ ἂν ἴδοι 
τις καὶ ἕτερον. ὁ μὲν ἀφαιρούμενος ἁπλῶς ὃ τις ἔχει 

δικαίως ὅτῳ δήποτε τρόπῳ κτησάμενος κατ᾽ αὐτὸ τὸ 

πρᾶγμα ἁμαρτάνει. φύσει τι ποιῶν ἄτοπον ὁ δὲ τῶν 

ὑφ᾽ ἑαυτοῦ δεδομένων ἐν μέρει τιμῆς καὶ χάριτός τινα 
ἀποστερῶν οὐ μόνον τὸ κοινὸν τοῦτο παραβαίνει, καϑ' 

ὃ προσήκει μηδένα βλάπτειν, ἀλλὰ καὶ χρηστὸν ἄνδρα 
ἀδικεῖ, χαὶ τοῦτον ὃν ἥκιστα αὐτῷ προσῆκεν. οὐδαμῇ 

γὰρ ἰδεῖν ἔστι τοῖς φαύλοις τὰς τιμὰς διδομένας οὐδὲ 

ὑφ᾽ ὧν μηδὲν εὖ πεπόνϑασιν. ὅσῳ δὴ χεῖρον τὸ τοὺς 
ἀγαϑοὺς ἀφαιρεῖσϑαι τιμὰς ἢ τὸ τοὺς ἄλλους καὶ τὸ 
τοὺς εὐεργέτας βλάπτειν τοῦ τὸν τυχόντα ἀδικεῖν οὐ- 
δένα λανϑάνει. καὶ τοίνυν καὶ τοὺς Ἐφεσίους. εἴ τις 

Ἁ ] ᾿] “ " 

ἀφέλοι τὸ πρὸς τὴν ϑεόν. κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο φαίη τις 
Ἵ Υ ᾿ ᾿ ᾿ ᾽ " ᾿ “ , 

ἂν ἁμαρτάνειν λαβόντας ἀπ᾿ ἐκείνων τῶν χρηματῶν" 
Ἁ Ἀ " Ἷ 

τοὺς δὲ οὕτω προσφερομένους ταῖς εἰκόσιν οὐ μόνον 
ωἼν»Μ Ὶ ἮΝ .ἢ , ΝΡ " , 

διὰ τὰ νῦν εἰρημένα δήπουϑεν. οτι μηδὲν προσήκον- 
" , ΠῚ 3 »- ᾿ Ἀ 

τας ἀνθρώπους ἔμελλον ἀδικεῖν. ὧν τοὺς πολλοὺς 
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οὐδὲ ἔγνωσαν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἀπὸ τοῦ πράγματος 

αἰτίαν. τοῖς μὲν γὰρ παρακαταϑήκην τινὰ μὴ φυλά- 

ἕασιν ἡ νμ ἂν οὐδὲν ἔτι τῶν ἑαυτοῦ πιστεύσειε" 

τοὺς δὲ ὑβρίζοντας εἰς τοὺς εὐεργέτας οὐδεὶς κρινεῖ 

χάριτος ἀξίους. ὥσϑ᾽ ὁ χίνδυνος ὑμῖν μὲν ἐν τῷ 5 

μηκέτ᾽ εὖ πάσχειν ὑπὸ μηδενός . ἐκείνοις ὃὲ ἐν τῷ 

ι ηκέτι φυλάττειν τὰ ἀλλότρια. βούλομαι τοίνυν ὑμέ- 

τερὸν τι ἔργον εἰπεῖν οὐ πάλαι μὲν γεγονός. εὐδοκι- 

αν μοῦν ὃὲ παρὰ πᾶσιν οὐχ ἧττον τῶν πάνυ παλαιῶν, 

ἵν᾽ εἰδῆτε παραϑέντερ, εἰ καϑόλου τοὺς τοιούτους 

ἄξιόν ἐστι τοιοῦτόν τι ποιεῖν. μετὰ γὰρ τὸν συνεχῆ 

χαὶ μακρὸν ἐκεῖνον Ῥωμαίων πόλεμον ; ὃν πρὸς ἀλλή- 

λους ἐπολέμ σαν: ὅτε ὑμῖν ἀτυχῆσαι συνέβη διὰ τὴν 

πρὸς τὸν δῆμον ὁ εὔνοιαν, ἐπειδὴ πέρας εἶχε τὰ δεινὰ 

καὶ πάντες ὥοντο σεσῶσϑαι:; καϑάπερ ἐν ταῖς μὲγά- 

5 πλαις νόσοις πολλάκις δεινοῦ τινος ἐδέησε βοηϑήμα- 

τος. καὶ τότε ἔδοξε τὰ πράγματα ζητεῖν τοιαύτην 

ἐπανόρϑωσιν. ὅϑεν πᾶσιν ἐδόϑη τοῖς ἔξωθεν χρεῶν 

ἄφεσις. ἀσμένως δὲ αὐτῶν πρφοσεμένων καὶ τὸ πρᾶ- 

γμα δωρεὰν ἡγησαμένων, μόνοι τῶν ἄλλων ὑμεῖς οὐκ: 

ἐδέξασϑε, καίτοι τῆς ἁλώσεως ὑμῖν; ὕπερ ἔφην ἄρτι 

γεγενημένης καὶ τῶν πολεμίων ἐν τῇ πόλει τὰς οἷ- 

κίαρ μόνον εἰακότων᾽" ἀλλ᾽ ὅμως δεινὸν ὑμῖν ἔδοξε 

τὸ ἐν ὁποίῳ δήποτε καιρῷ παραβῆναί τι τῶν δικαίων 

καὶ διὰ τὰς συμφορὰς τὰς καταλαβούσας ἔτι καὶ τὴν 28 

πίστιν ἀνελεῖν τὴν παρ᾽ αὑτοῖς" καὶ τἄλλα πάντα 

Ῥωμαίοις παραχωροῦντεβ οὐχ ἠξιώσατε καϑ' ἕν τοῦτο 

παραχωρῆσαι’ τὸ μηδὲν αἰσχρὸν αἱρεῖσϑαι κέρδους 

ἕνεκα. ὧν γὰρ οἶμαι τὴν ἐχείνων πόλιν ἑωρᾶτε μὴ 

δεηϑεῖσαν δι᾿ ἀρετὴν ἅμα καὶ εὐτυχίαν - τούτου τὴν : 

ὑμετέραν ἀπεφήνατε μὴ δεομένην διὰ μόνην τὴν 

ἀρετήν. οὐ τοίνυν φήσετε ἔλαττον. ὦ ἄνδρες Ῥύδιοι; 
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, 3 " - .} “ νι}, ὡ 

τὴν χάριν ὀφείλεσϑαι τοῖς εὑ πεποιηκόσιν ἡ τοῖς συμ- 
᾿ - ᾿ ᾿ : ᾿ ᾿ ᾿ ; 

βαλοῦσι τὸ χρέος. εἶτα τὸ μὲν μὴ ἑκόντας ἐκτίνειν 
Ἢ ᾿Ὶ ’ " ρ "" ῸὦὦὮ{ Ἁ ᾿" ν᾿ ιΨ 

τὰ ὑφειλομενὰ δεινὸν υμῖν ἔδοξε, τὸ δὲ ἀποδονταρφθῦει 

ἀφαιρεῖσθαι μέτριον. οὐ γὰρ δὴ τὸ μετὰ πάντων 

ἀσχημονεῖν τοῦ μόνους αἴσχιον ὑπειλήφατε. καίτοι 
τοσαύτης μεταβολῆς καϑ'᾽ ὃν εἴρηκα καιρὸν γενομένης 
καὶ περὶ πάντα συγχύσεως, τά γε δοϑέντα ὑπῆρχε βε- 
βαίως ἔχειν τοῖς προειληφόύσι, καὶ οὐδεὶς ἐτόλμησεν 

εἰσπράττειν τοὺς ἤδη τι κεχομισμένους. ὑμεῖς δὲ 

νῦν οὐδὲ ἃ ἔφϑητε διαλῦσαι τοῖς εὐεργέταις ἐᾶτε, 
ἀλλ᾽ οἵ μηδὲ τῶν αὐτῶν μηδὲν ὑπομείναντες τότε 

ὦ Μη. - Γ -» 9 - 

τοῖς ἄλλοις. καὶ ταῦτα ἐπταικότες, νῦν ξευτυχοῦυντὲς 332}. 
" ( ᾿ , , ἤ , [ . 

πράττετε ὁ μηδὲ ἐκείνων τότε μηδὲ εἷς. καίτοι τὸ 
ἣ - - , Ῥ Ἵ ") 

μὲν τῶν χρεῶν γεγονὸς εὕροι τις ἂν καὶ ἐν αλλῳ οι} 

5» χρόνῳ καὶ Σόλωνα λέγεται παρὰ ᾿4ϑηναίοις ποτὲ 

ποιῆσαι. δίχα γὰρ τοῦ πολλάκις ἀναγκαίως αὐτὸ 
συμβαίνειν ἐκ τῆς ἀπορίας τῶν δεδανεισμένων ἔσϑ᾽ 

ὅτε οὐδὲ ἀδίκως γίγνεται διὰ τὸ μέγεϑος τῶν τύκων, 
ὅταν τινὲς πολλάκις ὦσιν ἐν τούτοις τὰ ἀρχαῖα κεκο- 

μισμένοι. τὸ δὲ τὰς χάριτας τὰς ἀντὶ τῶν εὐεργεσιῶν 
ἀποστερεῖσθαι τοὺς εἰληφότας οὔτε ἀφορμὴν οὐδε- 
μίαν δύναται παρασχεῖν εὔλογον οὔτε εἰσηγήσατο 

οὐδεὶς πώποτε, ἀλλὰ μόνου τούτου σχεδὸν ἁπάντων 
οὐδέποτε καιρὸς γέγονε. καὶ μὴν δύο ταῦτα ὁμοίως 

25 τῆς μεγίστης φυλακῆς ἐν τοῖς νόμοις ἠξίωται καὶ ἀρὰς 

καὶ ἐπιτιμίων τῶν ἐσχάτων, ἐάν τις εἰσάγῃ χρεῶν 
ἀποκοπὰς ἢ ὡς τὴν γῆν ἀναδάσασϑαι προσήκει. τού- 
τῶν τοίνυν τὸ μὲν παρ᾽ ὑμῖν οὐ γέγονε᾽ τὸ δὲ λοιπόν, 

μηδ᾽ ὅλως ἴσμεν εἴ ποτε συνέβη, σκέψασϑε παρα- 
ϑέντες τῷ νῦν ἐξεταξζομένῳ πράγματι. τῆς μέν γε 

χώρας ἄνωϑεν διαιρουμένης τοῦτο ἂν εἴη δεινότατον, 
τὸ ἐξ ἴσου γίγνεσθαι τὸν ἔχοντα πρότερον τῷ μὴ 
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υδε κεκτημένῳ" τῆς δὲ εἰκόνος ἑτέρῳ δοϑείσης οὐδαμῶς 

ἴσος ἐστὶν ὃ ἀφαιρεϑεὶς τῷ λαβόντι. ὁ μὲν γὰρ τέ- 

τευχὲν. εἴπερ ἄρα. τῆς τιμῆς . τῷ δὲ οὐδὲν περίεστι. 

φέρε τοίνυν. εἴ τις ἔροιτο τὸν στρατηγὸν ὑμῶν ἐφε- 

στῶτα καὶ κελεύοντα ἐκχαράττειν τὴν ἐπιγραφήν, ' 

ἕτερον δ᾽ ἐγγράφειν, τί ἐστι τὸ γιγνόμενον: ἢ νὴ 

Δία πέφηνέ τι δεινὸν “εἰργασμένος τὴν πόλιν τοσού- 

τοιβ ἔτεσιν ὕστερον οὗτος ἁνήρ: πρὸς τοῦ Ἅιὸς οὐκ 

ἂν ὑμῖν δοκεῖ διατραπῆναι. καὶ ταῦτα ἐὰν ἡ μέτριος ; 

ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι καὶ τὸν τεχνίτην ἐρυϑριάσειν. εἰ 

δὲ δὴ παῖδες ἢ συγγενεῖς τινὲς παρατύχοιεν τἀνδρὸς 

ἐχείνου. πόσα οἴεσϑε ἀφήσειν αὐτοὺς δόχρυα; ἐπει- 

δὰν ἄρξηταί τις ἀφανίξειν τὸ ὄνομα; οὐμενοῦν᾽ ἀλλὰ 

ἐνστήσονται πάντες εἰς ὑμᾶς παριόντες, εἰς τὸν 

δῆμον βοῶντες. ἄρ᾽ οὖν, οὐδ᾽ ἂν τοιοῦτον συμβῆ: 

κωλύσετε οὐδὲ ἐπιστραφήσεσϑε: ἐγὼ μὲν οὐδὲν ἂν 

τοιοῦτον περὶ ὑμῶν ὑπολάβοιμι; μᾶλλον δὲ καὶ νῦν 

Ε ὁπ φήμι λανϑάνειν αὐτὸ γιγνόμενον, ἀλλ᾽ οὐκ ἐάσετε 

 ουῦ γνόντες " οὐχοῦν νῦν γὲ ἐπίστασϑε δήπουϑεν 

τὸ πρᾶγμα ὅλον; ὥστε καϑάπαξ κωλῦσαι προσήχει. 

νὴ Δία, ἀλλ᾽ οὐχ ὅμοιόν ἐστι, πολλῶν ὄντων οἷς μη: 

δεὶς προσήκει καὶ τοῦ πράγματος συμβαύνοντου ἐπ᾽ 

οὐδενὶ τῶν γνωρίμων. ἐγὼ δ᾽ ὅτι μὲν οὐκ εἴ τινὲς 

ἀγνοοῦσι προσήκοντας ἑαυτοῖς ἐνίους τούτων: ὅπερ 

εἰχός. διὰ τοῦτο ἔλαττον ἀδικοῦνται τῶν πρυγόνων 

ἀτιμαξομένων, ἀφίημι" χαλεπώτερον δὲ ἄλλως εἷναΐ 

μοι δοκεῖ τὸ γιγνόμενον. εἰς ἐκείνους, οἷς μηδὲ ἔστιν 

οἰκεῖος μηδὲ εἷς ἔτι. καὶ γὰρ τῶν ξώντων ὁ δοκεῖ δει- 

νότερον εἶναι τούτους ἀδικεῖν οἷς μηδὲ εἷς ἔστιν ὃ 

βοηϑῶν ἔτι. ἐπεὶ κατά 7 τοῦτο λεγέτωσαν μηδὲν 

εἶναι χαλεπὸν μηδὲ τὸ τοὺς ὀρφανοὺς βλάπτειν τοὺς 

παντάπασιν ἐρήμους. οἱ μήτε ἑαυτοῖς ἀμύνειν δύναν- 
Ω, 

μ. 1. »" 
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ται μήτε ἄλλον ἔχουσι τὸν κηδόμενον. ἀλλὰ ὑμεῖς ᾿ς κειμένους μεταποιητέον. οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνο ἀγνοεῖτε 

τοὐναντίον καὶ μᾶλλον ἐπὶ τούτοις ἀγανακτεῖτε καὶ δήπουϑεν ὅτι πάντες οὗ νοῦν ἔχοντες τοὺς παλαιοὺς 

δημοσίᾳ καϑίστασϑε ἐπιτρόπους, ὅπως μηδὲν ἀδι- τῶν φίλων μᾶλλον ἀγαπῶσι καὶ περὶ πλείονος ποι- 

κῶνται. καϑόλου δὲ πάντων ὧν μέλλουσιν ἐρεῖν λόγων οὔνται τῶν δι᾽ ὀλίγου γεγονότων; καὶ τούς γὲ ἐροὰν δὰ 

οὐδενὸς ἔχοντος ἐπιεικὲς οὐδέν, ὁ τοιοῦτός ἐστιν ἀτο- "} κοὺς τῷ παντὶ πλέον ἢ τοὺς ὑφ᾽ αὑτῶν ἐγνωσμένους. 

πώτατος, ὡς ἄρα οὐδενὸς ἅπτονται τῶν γνωρίμων β οἵ μὲν γὰρ τὰ πρὸς τούτους παραβαίνοντες μόνους αὐ- 

ἀνδριάντων οὐδὲ οὖς ἐπίσταταί τις ὧν εἰσιν, ἀλλὰ τοὺς ἀδικοῦσιν" οἵ δὲ τῶν πρὸς ἐκείνους τι λύοντες 

ὦ σήμοις τισὶ καὶ σφ ὐὸ ρα παλαιοῖς καταχρῶνται. κα- καὶ τῶν κτησαμένων αὐτοὺς ὀλιγωροῦσι. καϑόλου δέ, 

ϑάπερ εἴ τις λέγοι μηδένα τῶν ἐπιφανῶν ἀδικεῖν ὥσπερ ὅταν τῶν ξώντων τιβ ἐξετάξηται παρ᾽ ὑμῖν, ὃν 

πολιτῶν. ἀλλὰ τοὺς ἢ ημοτικοὺς καὶ οὺς μ ηδεὶς οἶδε. αὐτοὶ ΠῚ ὴ σφόδρα οἴδατε ἢ 2 παντάπασιν ἀγνοεῖτε, τοῖς 

καίτοι μὰ τὸν Ζία οὐχ ὅμοιον. ἐν μὲν γὰρ τοῖς ξῶσι ἐπισταμένοις αὐτοὺς προσέχετε καὶ τίϑεσϑε τὴν ψη- 

καὶ δι᾿ δι γένεια ν καὶ δι᾽ ἀρετὴν ἄλλος ἄλλου »Σ φον κατὰ τοὺς μάρτυρας. ἄλλως τεῶν ὦσιν οὗτοι μὴ ΩΣ 

ρώτερός ἐστι. καὶ διὰ πλοῦτον τοῦτο συμβαένει καὶ νηροί, ταὐτὸ νῦν ποιήσατε" ἐπεὶ καὶ περὶ ἀνδρῶν ὁ 

δι᾿ ἑτέρας προφάσεις ἀξιολόγους" ἐπὶ δὲ τῶν εἰκο- ἢ 9Ὲ λόγος ἐστίν. οὖς φασι μηδένα εἰδέναι τῶν ξώντων᾽ 

νῶν μὴ τοὐναντίον λέγοι τις ἂν ὥς εἰσιν αὗται βελ- παρὰ τῶν ἐγνωκότων αὐτοὺς μάϑετε. οἵ τοίνυν τότε 

τιόνων ἀνδρῶν. οὐ γὰρ δι᾽ ἀγένειαν ἢ κακίαν τινὰ ὕντες καὶ σαφέστατα ἐκείνους εἰδότες εὐεργέτας 

οὐκ ἐπιστάμεϑα αὐτούς, οἵ γξ τῶν αὐτῶν τοῖς λαμ- ἡγοῦντο τῆς πόλεως καὶ τῶν βεγστῶν ἠξίουν. οἷς οὐ 

προτάτοις τετεύχασιν. ἀλλὰ διὰ “ῆκος χρόνου τοῦτο ' ϑεμιτὸν ὑμᾶς ἀπιστεῖν ᾿ ὑμετέροις γὲ οὖσι προγόνοις, 

Μή , " ᾿ " “. ᾿ 

γέγονεν. οσῷ τοίνυν τοὺς προτερον ἀεὶ τῶν ἐπι- οὐδὲ φῆσαι 3 πονηρούς. οὐ τοίνυν οὐδὲ τοιοῦτον οὐδὲν 

γιγνομένων πάντες ἡγοῦνται φύσει κρείττους, καὶ ΙΪ ἔστιν εἰπεῖν, ὡς κατὰ πολὺν χρόνον ἐσχήκασι τὰς τι- 

τὸ πάλαι τυχεῖν τινας τούτου σπανιώτερον ὑπῆρχε; μάς" οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπως δείξουσι πλείονα ἐκείνους χρό- 

τοσούτῳ περὶ ἀμείνους ἄνδρας καὶ μειξόνων ἀγαϑονϑμν ἐ νὸν τιμωμένους ὑπὸ τῆς πόλεως ἢ τὴν πόλιν ὑπ᾽ αὐὖ- 

αἰτίους ὁμολογοῦσιν ἁμαρτάνειν. ὅτι δ᾽ ἀληϑὴ ταῦτα β τῶν εὖ πεπονδυϊζαν. ὥσπερ οὖν ὃ χρέος πάλαι μὲν 

ἀμφότερα δηλον. τούς τε γὰρ σφόδρα ἀρχαίους ἡμι-- ὀφείλων. πάλαι δὲ ἀποδούς, οὐδὲν πλέον τι πεποίηκε 

ϑέους ὄντας ἐπιστάμεϑα καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοὺς οὐ τοῦ νῦν ἀποδιδόντος. ὅτε εἴληφεν. ὁμοίως οὐδ᾽ εἴ 5: 

πολὺ ἐκείνων χείρονας ἔπειτα τοὺς ἐφεξῆς ἐλάττο- οντις πάνυ πρὸ πολλοῦ τινα ἠμείψατο τότε εῦ παϑῶν. 

νας ἀεὶ κατὰ τὸν χρόνον. καὶ τέλος τοὺς νῦν ὁποίους ἄλλως τε εἰ μὲν ἀτέλειαν ἢ χρήματα ἢ γὴν ἢ τ τοιοῦτον 

ἡμᾶς αὐτοὺς οἴδαμεν. καὶ πρότερον μὲν οὐδὲ τος ἢ ΣᾷΣκδτι δεδωκότες ἀφῃρεῖσϑε, μᾶλλον ἂν ἴσως ἠδικοῦντο 

ἀποϑνήσκουσι πᾶσιν ὑπὲρ τῆς πόλεως ἣν ἑστάναι οἵ μετὰ ταῦτα εἰληφότες" ὃ γὰρ χρόνον τινὰ κατασχῶν 

)0 χαλκοῖς, ἀλλ᾽ εἰ μή τις ὑπερφυᾶ καὶ ϑαυμαστὰ πρά- Ὁ τὰ τοιαῦτα ὠφέληταί τι καὶ προείληφεν᾽ ἐπὶ δὲ τῆς : 

ξειε᾽ νῦν δὲ τοὺς καταπλέοντας τιμῶμεν, ὥστ᾽. εἴπερ τιμῆς οὐδέν ἐστι τοιοῦτον. οὗ μὲν γάρ εἰσιν εὐπορώ- 

ἄρα, τοὺς ὕστερον μᾶλλον καὶ τοὺς ἔγγιστα νῦν ἀνα- τεροι καὶ τὸν ἄλλον χρόνον᾽ ἃ γὰρ ἐχτήσαντο ἀπὸ 
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τούτων ἔχουσι" τοῖς δὲ τοὐναντίον ἀτιμοτέροις ὑπάρ- 
χει γεγονέναι. ὕπου μὲν γὰρ ἐλάττων ἡ ξημία τοῖς 

πολὺν χρόνον καρπωσαμένοις. ὕπου δὲ ἡ ἀτιμία μεί- 

ζῶν τοῖς σφύδρα παλαιᾶς τιμῆς ἀφαιρουμένοις. ὅτι 

τοίνυν οὐδὲ ἀσεβείας ἀπήλλακται τὸ γιγνόμενον. μά- 

λιστα ὃν οὕὑτοί φασι τρόπον χὰν ὑπερβολῆς ἕνεχαουι 

δόξω τισὶ λέγειν. οὐχ, ὡς πρότερον εἶπον, ὅτι πάντα 

χπλῶς ἀσεβήματα ἐστι τὰ περὶ τοὺς τεϑνεῶτας γι- 
γνύμενα, ἀλλὰ ὅτι πάντες ἥρωας νομίξουσι τοὺς σφό- 
ὃρα παλαιοὺς ἄνδρας. καὶ ἐὰν μηδὲν ἐξαίρετον ἔχω- 

σι. δι᾿ αὐτὸν οἶμαι τὸν χρόνον. τοὺς δὲ δὴ σεμνοὺς 

οὕτω καὶ τῶν μεγίστων ἠξιωμένους ς. ὧν ἔνιοι καὶ τὰς 
τελετὰς ἐσχήκασιν ἡρώων, τοὺς τοσαῦτα ἔτη κειμέ- 
νους, ὥστε καὶ τὴν μνήμην ἐ ἐπιλελοιπέναι, πῶς ἕνι τῆς 

αὐτῆς τυγχάνειν προσηγορίας ἧς οἵ τεϑνηκότες ἐφ᾽ 
ἡμῶν ἢ μικρὸν ἔμπροσϑεν, ἄλλως δὲ μηδενὸς ἄξιοι 

φανέντες: καὶ μὴν τά γε εἰς τοὺς ἥρωας ἀσεβήματα 
οὐδ᾽ ἂν ἀμφισβητήσειεν οὐδεὶς ὡς οὐχὶ τὴν αὐτὴν 

ἔχει τάξιν ἣν τὰ περὶ τοὺς ϑεοῦς. τί οὖν; οὐκ ἀδί- 

κημά ἐστι τὸ τὴν μνήμην ἀναιρεῖν; τὸ τὴν τιμὴν 
ἀφαιρεῖσθαι; τὸ ἐκκόπτειν τὸ ὄνομα; δεινόν γε καὶ 
σχέτλιον, ὦ Ζεῦ. ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν στέφανόν τις ἀφέλῃ 

τὸν μίαν ἴσως ἢ δευτέραν μενοῦντα ἡμέραν, ἢ κηλῖδά 
τινα τῷ χαλκῷ προσβάλῃ. τοῦτον ἡγήσεσϑε ἀσεβεῖν" 

» τὸν δὲ ὅλως ἀφανίζοντα καὶ μετατιϑέντα καὶ καταλύ- 

οντα τὴν δόξαν οὐδὲν ποιεῖν ἄτοπον; ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν 
δοράτιον ἐξέλῃ τις ἐκ τῆς χειρὸς ἢ κράνους ἀπορρήξῃ 
τὸν λόφον ἢ τὴν ἀσπίδα τοῦ βραχίονος ἢ χαλινὸν ἵπ-3:0Ν 
που, τῷ δημοσίῳ τοῦτον εὐθὺς παραδώσετε, καὶ τὴν οἱ 
αὐτὴν ὑπομενεῖ τιμωρίαν τοῖς ἱεροσύλοις, ὥσπερ ἀμέ- 
λει καὶ πολλοὶ τεϑνήκασι διὰ τοιαύτας αἰτίας, καὶ 

͵ ἢ 3 ὡϑἱ , ΡΝ - 3 , ᾿ 

σλέον οὐδὲν λέγουσιν αὐτοῖς οτι τῶν ἀνωνύμων τινὰ 

997 Μ ἂν ὑμῖ ν αἴτιος. 
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καὶ σφόδρα παλαιῶν ἐλωβήσαντο εἰκόνων" δημοσίᾳ 

δὲ ἣ πόλις τῷ παντὶ ὙΜΟΝΝ καὶ φαυλοτέρα φανεῖται 

περὶ τοὺς ἥρωας ; καὶ τοίνυν ἐὰν εἴπῃ τι εἰσελϑὼν 

ὅτι πεφώραταί τις ξένος ἢ καὶ πολίτης ἢ χεῖρα ἢ δά- 

χτυλον ἀφαιρῶν ἀνδριάντος. βοήσεσϑε καὶ παραχρῆ- 8 

μα ἐπιϑεῖναι κελεύσετε ἐπὶ τὸν τροχόν. καίτοι χειρὸς 

μὲν ἀφαιρεϑείσης ἢ δόρατος ἢ φιάλης, ἐὰν τύχῃ κρα- 

τῶν. ἡ τιμὴ, μένει καὶ τὸ σύμβολον ἔχει τῆς ἀρετῆς 0 

τιμηϑείς, ὁ δὲ χαλκὸς μόνος ἐλάττων γέγονε" τῆς δὲ 

ἐπιγραφῆς ἀναιρουμένης ἀνῃρηται δήπουθεν ἣ! μαρ- 

τυρία καὶ τὸ δοκεῖν ἄξιον ἐπαίνου γεγονέναι τὸν ἄν- 

ϑρῶπον. βούλομαι τοίνυν. ὅπερ ᾿ϑήνησι μὲν οἶδα 

γιγνόμενον ; οἶμαι δὲ χκἀνταῦϑα γίγνεσθαι κατὰ νό- 

μον πάνυ καλῶς ἔχοντα; εἰπεῖν πρὸς ὑμᾶς. ἐκεῖ γὰρ 

ὅταν δημοσίᾳ τινὰ δέῃ τῶν πολιτῶν ἀποϑανεῖν ἐπ᾽ 

ἀδικήματι, πρότερον αὐτοῦ τὸ ὄνομα ἐξαλείφεται. 

τίνος ἕνεκα; ἕνὸς μέν. ὅπως μηκέτι δοκῶν πολίτης 

εἶναι πάσχῃ τι τοιοῦτον, ἀλλ᾽ ὡς δυνατὸν ἀλλότριος 

γεγονώς" εἶτ᾽ οἶμαι καὶ τῆς τιμωρίας αὐτῆς τοῦτο 

μέρος οὐκ ἐλάχιστον δοκεῖ, τὸ μηδὲ τὴν προσηγορίαν 

ἔτι φαίνεσθαι τοῦ προελϑόντος εἰς τοῦτο κακίας, ἀλλ᾽ 

ἠφανίσϑαι παντελῶς; καϑάπερ οἶμαι τὸ μὴ ϑάπτε- 

σϑαι τοὺς προδότας. ὕπως μηδὲν ἢ σημεῖον εἰς αὖϑις 

ἀνδρὸς πονηροῦ. φέρε οὖν, ἐὰν εἴπῃ τις ἐπὶ τοῖς εὐ- 

εργέταις τοῦτο γίγνεσθαι παρ᾽ ὑμῖν, ὃ παρὰ πολλοῖς 

ἔϑος ἐστὶν ἐπὶ τοῖς κακούργοις . ἄρ᾽ οὐ σφόδρα ἀλγή- 

σετε; μὴ τοίνυν ἀχϑεσϑῆτε τῷ νῦν αὐτὸ δοκοῦντι εἰ- 

ρηκέναι" τοῦ γὰρ μηκέτι μηδ᾽ ἀεὶ λέγεσϑαι ἀαιρε 

καὶ μὴν ἐάν τις ἕν μόνον ἐκχαράξῃ 

ῥῆμα ἀπὸ στήλης τινός, ἀποκτενεῖτε αὐτόν, οὐκέτι 

ἐξετάσαντες ῦ.τι ἣν ῇ περὶ τίνος : . χαὶ εἰ δή τις ἐλθὼν 

οὗ τὰ δημόσια ὑμῖν γράμματά ἐστι κεραίαν νόμου 
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τινὸς ἢ ψηφίσματ ος μέαν μόνην συλλαβὴν ἐξαλείψει- ἂν εἶναι τῶν ϑεῶν τοὺς ἐν τοῖς ἱεροῖς" καὶ ὙΠ 

ἐν, οὕτως ἕξετε ὥσπερ ἂν εἴ τις ἀπὸ τοῦ ἄρματός τι ᾿ 1) νὐἰδεῖν. ἔστιν οὕτως ἐπιγεγφαμμένους, οἷον; ο δεῖνα 

ἑαυτὸν ἀνέϑηκεν ἢ τὸν πατέρα ἢ τὸν υἱὸν
 ὅτῳ δήποτε 

τῶν ϑεῶν. ἐὰν οὖν ἀπὸ τῶν ἄλλων ἀναϑημάτων 

ἀφελῶν τις τοῦ ϑέντος τὸ ὄνομα ἄλλον ἐπιγφάψῃ, ὃ 

μόνον τοῦτον οὐκ ἀσεβεῖν φήσομεν: ὁ δέ τοι ᾿ 4πόολ- 

λῶν οὐκ εἴα δήπουϑεν ἐκ τοῦ περιβόλου τοὺς νεοτ- 

τοὺς ἀναιρεῖσϑαι τὸν Κυμαῖον : ἱκέτας ὃ ἑαυτοῦ λέγων. 

δι᾿ ὧν τοίνυν πειράσονταί τινες τὸ πρᾶγμα ἀποφαί- 

νειν ἐπιεικέστερον, τῷ παντὶ χεῖφον ἀποδείξουσιν. 

οἷον ὅταν λέγωσι τοῖς σφόδρα ἀρχαίοις καταχφησϑαι 

καί τιναβ εἶναι καὶ ἀνεπιγράφους. εἰ γὰρ δοίη τις 

θ!ὅ καὐτοῖς οὕτω τοῦτο ἔχειν, οὐκ ἂν εἴποι
μι τὸ πρόχειρον 

ὡς ἄρα ἐγὼ νῦν ὑπὲρ τῶν ἐπιγεέγφαμ! μένων ποιοῦμαι 

τὸν λόγον, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐκείνων φημὶ ὀεῖν ἅπτεσϑαι. 15 

σχοπεῖτε γάρ. ἄνδρες Ῥύδιου τὴν αἰτίαν. δι᾿ ἣν εἰ- 

κὺὸς τεϑῆναΐί τινας οὕτως. οὐ γὰρ ἐκλαϑέσϑα ἱ γὲ οὐδὲ 

ὀχνῆσαι τὸν ἱστάντα εἰκὸρ οὐδὲ φείσασϑαι τῆς εἰς 

τοῦτο δαπάνης οὐ γὰρ ἣν οὐδεμία. λοιπὸν οὖν τῶν 

δύο ϑάτερον., ἢ τῷ σφόδρα εἶναί τινας μεγάλους καὶ 20 

κατ᾽ ἀλήϑειαν ἥρωας οὐκ ᾧοντο δεῖν ἐπιγράφειν, ὡς 

ἂν ἅπασι γνωρίμους ῦντας: ἡγούμενοι διὰ τὴν ὑπερ- 

βολὴν τῆς τότε οὔσης δόξης εἰς ἅπαντα καὶ τὸν αὖϑις 

χρόνον παραμενεῖν τὸ ὄνομα᾽ ἢ τινῶν ἡμιϑέων ἣ καὶ 

ϑεῶν ὄντας ὕστερον ἀγνοηϑῆναι διὰ τὸν χφόνον. 

τοὺς γὰρ ϑεοὺς ἐ ἐπιγράφειν οὐκ ἔστιν ἔϑος᾽ ὡς ἔγωγϑξ 

οὐχ ἀπελπίξω καὶ τῶν ἄλλων τινὰς εἶναι τοιούτους. 

ἐν γοῦν Θήβαις ᾿Δλκαῖος ἀνάκειταί τις. ὃν Ἡρακλέα 

φασὶν εἶναι. πρότερον οὕτω καλούμενον᾽ καὶ παρ᾽ 

᾿“ϑηναίοις Ἐλευσινίου μύστου παιδὸς εἰκὼν οὐκ χου- : 

σα ἐπιγραφήν" κἀκεῖνον εἶναι λέγουσιν Ἡρακλέα. 

καὶ παρ᾽ ἑτέροις οἷδα πολλοὺς τοὺς μὲν ἡμυϑέων, 

χαϑέλοι; οὐκοῦν ὃ τὴν ἐπιγραφὴν ἀναιρῶν εἰχόνος 

τινὸς ἡττόν τι ποιεῖ τοῦ τὴν στήλην ἀποχαράττοντος; 
᾿ » νη " ᾿ ωἡΥ "" "» ὦ Ἁ 

5 καὶ μὴν ολον γε ἐξαλείφει τὸ ψηφισμα., καϑ' ὁ τὴν 
᾿ - " ᾿ » .κν ὡ 

τιμὴν ἐκεῖνος ἔλαβε, μάλλον δὲ ἀκυρον ποιεῖ γεγραμ- 
, ' γκη ᾽ " ὡ{ Ἁ 6 Ἁ κα ν ἢ 

μένον. ἀλλ᾽ εἴ τις καταδικασϑεὶς ὑπὲρ ὁτου δήποτε 

καὶ ξημίαν τινὰ ὀφλῶών, λαϑὼν ἢ διαπραξάμενος ἐξ αἱ ξημίαν τινὰ ὀφλῶν, λαϑῶν ἡ διαπραξάμενος ἐξ- 
Γ. ᾿ Ν , ᾿ υ δὲ ᾿» ᾿ " 

αλείψειεν ἑαυτὸν. καταλύειν δόξει τὴν πολιτείαν 
“ ' , 6 "" μ" ᾿ ὔ Ἁ , , 

ι ὥστε δεινότερον υμῖν δοκεῖ τὸ ξημίας τινὰ ἀπαλλατ- 
3 ’ 

τειν αὑτὸν τοῦ τιμ ἧς ἀποστερεῖν ἄλλον. οὐ τοίνυν 

οὐδὲ ἐκεῖνό ἐστιν ἀφετέον, ἐπείπερ τοὺς λόγους ὡς 

ἐπ᾽ ἀσεβήματι ἐποιησάμην. ἐπίστασϑε γὰρ σαφῶς ὅτι 
Ἢ ἢ ᾿ Ν ’ 

ἅπασα μὲν ἡ πόλις ἐστὶν ἱερά, τῶν δὲ ἀνδριαντῶν 
᾿ ἃ Ἥ Ὁ“ » ᾽ ᾿Ν ω ’ 

1. πολλοὺς ἂν εὕροιτε τῶν ἐν αὐτοῖς τοῖς ἱεροῖς ἕστηκο- 
- ἢ ἃ 3 ἢ) 

τῶν τοῦτο πεπονϑότας. καὶ γὰρ ἀρχαιοτατοῦυς Ὁ συμ- 
κι 

βέβηκε τούτους εἶναι καὶ τῶν στρατηγῶν ὃν ἂν ἕκα- 

στος ἐϑέλῃ ϑεραπεύειν, ὡς ὑμῶν τιμώντων, φιλοτι- 
"" -» 1 ἢ ῥ ᾿ " ».ϑ»ν»΄»΄Σ» ’ 

μεῖται τοῦτον ὡς κάλλιστα ἕσταναι. καὶ τί δεῖ λόογῶὼν ; 
: ᾿} Ἷ ν᾿ ᾽ . Ψ - ἊὋ 

29. οἶμαι γὰρ μηδένα ἂν ἀντειπεῖν τι καὶ τῶν οὐυὔτῶ κει- 
ἃ ᾿ ᾿ Ἁ -ν ] ᾿ 

μένων. εἰ μὴ καὶ καϑάπερ ἐγὼ νῦν ἔλεγον οἱ πλεί- 
"....ὺ ω ,.. Ἀ 3 ᾿ " οι 

ους εἰσὶ μετωνομασμένοι. τινὲς δ΄ οἶμαι καὶ σφοδρα 
᾿ ᾿ ΩΣ " -Φ{ὖ γω ᾽ " φᾺ μι, 
ἔγγυς παρεστῶτες τοῖς ϑεοῖς. εἰϑ' οποι μηδὲ τοῦς 

κακὸν δράσαντας ἐάνπερ καταφύγωσιν ἔϑος ἐστὶν 
 υ. " Ἁ ᾽ ν᾿ Ν᾿ Ἁ 

η ἀδικεῖν. τοὺς εὐεργέτας οὐ δεινὸν ἐὰν φαινώμεϑα 
3 - Ἀ , ,. " Δ, - ’ 

ἀδικοῦντες ; καὶ τὴν ἀσυλίαν, ἣν παρέχουσι τοῖς φαῦυ- 
“" , , " "" 3 - 

λοις οἱ τοιοῦτοι τόποι. μόνοις, ὡς ἔοικε, τοῖς ἀγαϑοῖς 
3 ἤ ’ ᾽ ν ΒΥ Ἀ ζ , 

οὐ δυνήσονται παρέχειν; ἀλλ ἐᾶν μὲν ϑυμιατηριοὸν 

τιρ ἀλλάξῃ τῶν ἔνδον κειμένων ἢ φιάλην, ἱερόσυλος 

80 οὐχ ἧττον νομισϑήσεται τῶν ὑφαιρουμένων᾽ ἐὰν δ᾽ 4" 

εἰκόνα ἀλλάξῃ καὶ τιμήν, οὐδὲν ἄτοπον ποιεῖ; καίτοι 
Ἢ Ἀ , - , ν] ᾽ ᾽ " 

καὶ τοὺς ἀνδριάντας οὐχ ἧττον ἀναϑήματα εἴποι τις 
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τοὺς δὲ ἡρώων ἀνδριάντας, οἷον ᾿Δχιλλέως. Σαρπη- 
δόνος, Θησέως. διὰ τοῦτο ἀρχῆϑεν οὐκ ἐπιγραφέν- 
τας καὶ Μέμνονος ἐν Αἰγύπτῳ κολοσσὸν εἶναι λέ- 
γουσιν. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐνίων μὲν ἡ δόξα παρέμεινε καὶ 

5 διεφύλαξε τὴν φήμην ὃ χρόνος" 
συνηνέχϑη δι᾿ 

᾽ ,. , 

οὔ μὴν ἐπὶ παντωῶνιειεκ 
ἣν δήποτ᾽ οὖν αἰτίαν. οὐκοῦν καὶθιον 

μ οἷον 

οὖν ἐστιν Ἡρακλέους ἢ Τληπολέμου φέρ᾽ εἰπεῖν ἢ 
τῶν Ἡλίου παίδων τινὸς ἀνδριάντα διδόναι τῷ δεῖνι, 

ω " , 3 Ν " ω»ν 

χρηστῷ μὲν ἀνδρὶ καὶ τιμῆς ἀξίῳ" 

παρ᾽ ὑμῖν οὐκ ὁ ἀδύνατον εἶναί τινας τοιούτους. 

ῦ μὲν ἀνδρὶ πάντες γὰρ ἔστω- 
σαν, οὐς ἡ πόλις ϑεραπεύει,. τοιοῦτοι, καὶ δεῖ γε εὖ- 
χεσϑαι πάντας εἶναι χρηστούς, μάλιστα δὲ τοὺς ἡγου- 
μένους" ἀλλ᾽ οὐκ ἐκείνοις πόϑεν; οὐδ᾽ ἂν 
αὐτοὶ φήσαιεν ὀλίγον αὐτῶν ἐλάττους ὑπάρχειν, ἀλλὰ 

" χἂν φυβηϑείην εἰπεῖν τι τοιοῦτον. 

εἰρημένων δοκεῖ 

Νῇ 

ομόοιοι Ι 

ἀρ᾽ ὑμῖν ἐκ τῶν 
μᾶλλον ἀπὸ τούτων ἀρχομένους, 

λέγω δὲ τῶν οὐκ ἐχόντων τὰς ἐπιγραφάς, τὸ πρᾶγμα 
ἐπὶ πάντας μεταφέρειν, ἢ σφόδρα εἶναι τῶν τοιούτων 
φειστέον ; καίτοι τὸ τῆς ἀγνοίας καὶ τὸ τῆς ἀρχαιότη- οιτῃ 
τος ὅμοιόν ἐστιν ὥσπερ ἂν εἴ τις λέγοι μηδὲ τοὺς τυμ- 
βωρυχοῦντας τοὺς σφόδρα παλαιοὺς τάφους μηδὲν 
ἁμαρτάνειν, ὅτι μηδεὶς αὐτοῖς προσήχει μηδὲ ἴσμεν 
οἵτινές εἰσιν. ὁ μὲν οὖν τάφος οὐκ ἔστι σημεῖον ἀρε- 
τῆς. ἀλλ᾽ εὐπορίας. οὐδὲ ἔχομεν εἰπεῖν τοὺς ἐν τοῖς 
μνήμασι κειμένους ὡς ἦσαν ἀγαϑοί. πλὴν εἰ μή γε 
δημοσίᾳ τις φαίνοιτο τεϑαμμένος., ὅπερ οἶμαι τρόπον 
τινὰ τούτοις συμβέβηκεν. ἡ δὲ εἰκὼν δι᾽ ἀνδραγαϑί- 
αν δίδοται καὶ διὰ τὸ δόξαι τινὰ πρότερον γενναῖον. 
ὅτι γαρ οὐδεὶς ἐστάϑη τούτων ἁλοὺς κλέπτων οὐδὲ 
μοιχεύων οὐκ ἄδηλόν ἐστιν" 
σιν, ἀλλ᾽ ὡς 

ϑ ω» ᾿ ᾿ “ὡ » 

οὐδέ γε ἐπὶ τοῖς τυχοῦ- 
" ν᾽ ᾿ 3 " . ἂν Γ᾽ Ὺ " 
Οὐ τὲ ἐπὶ τοιῷ μὲεγιστοις. οτι τοίνυν 

Ἁ ᾿ Ἁ ν “ ᾿ " καὶ ϑείας τινὸς δυνάμεως καὶ προνοίας, ὡς ἂν εἴποι 

᾿φοντῶν πολιτευομένων. 

ΟΠΒΑΤΟ ΧΕΥΕΣΙ. ἡ} 

τις. οἱ τοιοῦτοι μετέχουσιν ἐπ᾽ ἀνδριάντος τι βουλο- 

μαι γεγονὸς εἰπεῖν. Θεαγένης ἣν Θάσιος ἀϑλητής᾽" 

οὗτος ἐδόκει δώμῃ διενεγκεῖν τοὺς καϑ'᾽ αὑτόν, καὶ 

δὴ σὺν ἑτέροις πολλοῖς καὶ τὸν Ὀλυμπίασι τρὶς εἰλή- 
φὲι στέφανον. ὡς δ᾽ ἐπαύσατο καὶ ἧκεν εἰς τὴν. σα- ὃ 

δεατρέδα. λοιπὸν τοῦ σώματος παρακμάσαντος ἣν ἀνὴρ 

οὐδενὸς χείρων περὶ τὰ κοινά, ἀλλ᾽ ὡς οἷόν τε ἄρι- 
ἐντεῦϑεν, ὅπερ εἰκός. εἰς ἔχϑραν τινὶ προῆλϑε 

ὁ δὲ ξῶντι μὲν ἐφϑόνει μόνον, 
τελευτήσαντος δὲ πρᾶγμα πάντων ἀνοητύτατον καὶ τὸ 

στοῦ. 

ἀσεβέστατον ἐποίει" τὸν γὰρ ἀνδριάντα αὐτοῦ τὸν 
ἑστῶτα ἐν μέσῃ τῇ πόλει νύκτωρ ἐμαστίγου. τοιγαρ- 

οὖν εἴτε ἀπὸ τύχης εἴτε δαιμονίου τινὸς νεμεσήσαν- 
τος αὐτῷ κινηϑείς ποτὲ ἐκ τῆς βάσεως ἠκολούϑησεν 

ἅμα τῇ μάστιγι καὶ κτείνει τὸν ἄνδρα. νόμου δὲ ὃν- 10 
τος καταποντίξειν κρίναντας. ἐάν τι τῶν ἀψύχων ἐμ- 
πεσὸν ἀποκτείνῃ τινά. οἵ τοῦ τεϑνεῶτος προσήκοντες 
αἱροῦσι δίκῃ τὸν ἀνδριάντα καὶ κατεπόντωσαν. λοι- 
μοῦ δὲ συμβάντος. ὥς φασι. χαλεπωτάτου, καὶ τῶν 
Θασίων οὐδενὶ τρόπῳ λῆξαι δυναμένων τῆς νόσου, 30 

χαὶ τελευταῖον χρωμένων. τοὺς φυγάδας αὐτοῖς ἀν-- 

εἴπε κατάγειν ὁ ϑεός. ὡς δὲ πλέον οὐδὲν ἦν ἁπάντων 
ἐληλυϑότων, χρωμένοις αὖϑις λέγεται τὴν Πυϑίαν 

οὕτως ἀνειπεῖν" 
Θεαγένους δ᾽ ἐλάϑεσϑε ἐνὶ ψαμάϑοισι πεσόντος" 1 

“᾿, ς Η ἢ ,᾿ν 
κεῖ υμῖν ὁ πρὶν μυριαεϑλος ἀνήρ. 

ᾧ καὶ δῆλον ὅτι καὶ τὸ πρῶτον οὐχὶ τῶν φυγάδων 
ἕνεκα τοῦτο ἐχρήσϑη καὶ τὸ συμβὰν οὐ δι’ ἄλλην τινὰ 
αἰτίαν ἐγένετο. καὶ μηδεὶς ἐκεῖνο ὑπολάβῃ" τί οὖν; 

ἐν πὴμεῖς τοὺς ἀνδριάντας ἀφανίξομεν ἢ ῥιπτοῦμεν;: 80 
ἀλλ᾽ ἀτιμάξετε ἐχείνους ὧν εἰσι καὶ ἀφαιρεῖσϑε τοὺς 

ἔχοντας, ὅπερ καὶ τότε ἔδοξε τῷ ϑεῷ᾽ ἐπεὶ τοῦ χαλ- 
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χοῦ οὐχ εἰχὸς ἦν φροντίσαι αὐτόν. μὴ τοίνυν τοῦ 

Θασίου μὲν ἡγεῖσϑε ὑβρισϑέντος οὕτως ἀγανακτῆσαι 

τὸ δαιμόνιον, τῶν δὲ παρ᾽ ὑμῖν τετιμημένων μηδένα 

ϑεοφιλῆ εἶναι μηδὲ ἥρωα. οὐ τοίνυν οὐδὲ τοῦτο ἔστιν 

εἰπεῖν ὕπως οὐκ ἂν καὶ πρὸς ἔχϑραν ὑπ᾽ ἐνίων τοῦτο 

γένοιτο. ἐὰν ἄρα τύχῃ τις τῶν στρατηγούντων μισῶν 

τινα τῶν πρὸ αὐτοῦ. τὸ γοῦν τοῦ Θεαγένους ἀκηκό- 
᾿ ᾿ Ἁ ᾿ 

ατε ὡς συνέβη διὰ τὸν φϑόνον καὶ τὴν ξηλοτυπίαν": 
" 4 

Ἀ Ἁ ἷ᾽ - ἤ "" 

τὴν ἐκ τῆς πολιτείας. καὶ γὰρ εἰ νυν ἐπὶ μονοις τοῖς 

παλαιοῖς αὐτό φασι ποιεῖν. χρόνου γε προϊόντος, 

ὥσπερ ἐπὶ πάντων ἀεὶ συμβαίνει τῶν φαύλων ἐϑῶν. 

ἀνάγκη καὶ τοῦτ᾽ ἐπὶ πλέον προελϑεῖν. οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ 

αἰτιάσασϑαι οἷόν τε. ἐπ᾽ αὐτῷ γε ὅλου τοῦ πράγμα- 

τὸς ὄντος. νὴ 4, ἀλλὰ κωλύσουσιν οἵ προσήκοντες. 

5 ἐὰν οὖν ἀπόντες ἢ ἀγνοήσαντες τύχωσιν, ὅταν γνῶσι; 

τί ποιήσομεν: ἄρά γε δεήσει τοῦτον ἐκχαράττειν 3 πά- 

λιν, ὃν ἂν φϑάνῃ τις ἐπιγράψας; πάνυ τοίνυν ὄντος 

ἀτόπου τοῦ γιγν ομένου, μᾶλλον δὲ ἀσεβοῦς, ἧττον ἂν 

δεινὸν ἦν, εἰ μὴ διὰ τοιαύτην πρόφασιν συνέβαινε, 

δι᾿ οἵαν τινές φασιν: ὡς ἀπολογούμενοι περὶ τῆς πό- 

λεως. τὸ γὰρ δι᾿ ἀργύριον πράττειν ὁτιοῦν τῶν ἄλ- 

λως αἰσχρῶν ἅπαντες αἴσχιον ἡγοῦνται τοῦ καϑ᾽ ἕτέ- 

ραν τινὰ αἰτέαν. ὅταν οὖν προβαλλόμενοι τὴν δαπά- 

νὴν καὶ τὸ δεῖν ἀναλίσκειν ἢ ποιήσασϑαι ἑτέρους ἀν- ον 

δριάντας ἀξιῶσι παραπέμπειν τὸ πρᾶγμα. δῆλον ὅτι 

μεῖξον τὸ ὄνειδος καταῦχε υάαξουσιν, εἰ χρημάτων ἕνε- 

κα δόξουσιν ἀδικεῖν. καὶ ταῦτα πλουτοῦντες, ὡς οὐ- 

δένες ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων. καίτοι τί δήποτε ἐπὶ μὲν 

τῶν προγόνων ὑμῶν οὐδὲν ἐγίγνετο τοιοῦτον; οὐχ 

ἐχόντων αὐτῶν πλείονα ἢ νῦν ἔχετε ὑμεῖς ; ὅτι γὰρ 

οὔϑ᾽ ἡ νῆσος χείρων γέγονε καὶ τὴν Καρίαν καρποῦ- 

σϑε καὶ μέρος τι τῆς “υκίας καὶ πόλεις ὑποφύρους 
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χέχτησϑε, καὶ χρήματα ἀεὶ πολλὰ ὑπὸ πολλῶν ἀνατί- 

ϑεται τῷ δήμῳ καὶ τῶν πρότερον οὐδεὶς ἀφήρηται; 

μ ηδένα νομίξετε ἀγνοεῖν. καὶ μὴν οὐδὲ δαπανᾶν φή- 

σετε νῦν μᾶλλον. τότε μὲν γὰρ εἰς πάνϑ'᾽ ὅσα καὶ νῦν 

ἀνηλίσκετο, πανηγύρεις, πομπᾶς. ἱερουργίας . εἰς τὰ 

τείχη. τοῖς δικάξουσι. τῇ βουλῇ ἤ. νῦν δὲ οὐχ ἔστι τὰ 

μέγιστα τῶν πρότερον. τὰς γὰρ εἰς τὸν πόλεμον δα- 

πάνας σχεδόν τι συνεχῶς αὐτῶν πολεμούντων καὶ 

σπάνιον, εἴ ποτε, ἀναπαυομένων, οὐκ ἔνι συμβάλλειν 

οἶμαι τοῖς ἐν εἰρήνῃ γιγνομένοις ς ἀναλώμασιν. οὐ γὰρ 

“Ν ὕμοιον ἑκατὸν νεῶν ἢ καὶ πλειόνων στόλον ἀποστεῖ- 

λαι καὶ πάλιν ἑβδομή ἥκοντα καὶ τριάκοντα ἑτέρων, καὶ 

τοῦτον ἔσϑ᾽ ὅτε μὴ καταλύειν τριῶν ἢ τεττάρων 

ἐτῶν" οὐδὲ συνεχῶς τριήρεις πλεῖν. οὐ μέχρι Κύπρου 

καὶ Κιλικίας, ἀλλ᾽ ὁτὲ μὲν εἰς ἈΠΌΝΤΩΝ. ὁτὲ δὲ εἰς 

τὸν Εὔξεινον. τὸ δὲ τελευταῖον ἐν αὐτῷ τῷ ̓ Ωκεανῷ" 

οἱ οὐδὲ ξένους στρατιώτας τρέφειν τὰ φρούρια καὶ τὴν 

χώραν φυλάττοντας" καὶ ὃ νῦν ἐφ᾽ ἡμῶν ἰδεῖν ἔστι. 

μιᾷ καϑ᾿ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἢ δυσὶν ἀφράκτοιξ ἄπαν- 

τὰν εἰς Κόρινϑον. καὶ λέγω ταῦτα οὐκ ὀνειδίξων 

οὐδὲ τῶν προγόνων ὑμᾶς χείρονας ποιῶν" οὐ γὰρ ὅτι 

μὴ δύνασϑε ταὐτὰ πράττειν ἐκείνοις . ἀλλ᾽ ὅτι καιρὸς 

οὐκ ἔστι τῶν τοιούτων. ἐν εἰρήνῃ διάγετε. δῆλον 

γὰρ ὡς κἀκεῖνοι μᾶλλον ἐβούλοντο μὴ κινδυνεύειν, 

καὶ διὰ τοῦτο ἐπόνουν, ἵνα καταστῇ ποτὲ τὰ πράγμα-᾿ 

τας πλὴν ὅτι γε οὐκ ἴσα ὑμῖν ἀνήλισκον. ἵνα γὰρ 

τἄλλα ἀφῇ τιβ. τὸ τῶν νεωρίων. τὸ τῶν ὅπλων, τὸ 

τῶν μηχανημάτων, ὃ νῦν εἶπον; αὐτὸ δήπου τὸ τῶν 

τειχῶν οὐκ ἔστιν ὅμοιον; ὡς ἐφ᾽ ὑμῶν ἐπισκευάξε- 

ται. καὶ γὰρ ἂν τὰ τῆς ἐπιμελείας ϑῇ τιβ μὴ διαφέ- 

ρειν, ἀλλά τοι σχολῇ γέγνεναι καὶ κατ᾽ ὀλίγον καὶ 
" 

ὑπηνέκα τις βούλεται᾽ τότε δὲ οὐκ ἦν αὐτὰ μὴ ἕἑστά- 
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“ Ἀ 6 , Ὶ - ἤ ᾽ 

ναι. καὶ νῦν μὲν ὑφ᾽ ὑμῶν δοκιμασϑησομενα οἶκο- 

δομεῖται. τότε δὲ ὑπὸ τῶν πολεμίων. εἶεν " οὐ τοί- 
νυν οὐδὲ τοῦτο ἔστιν εἰπεῖν ὡς πλείονας τιμᾶτε" τὸ 

γὰρ πλῆϑος αὐτὸ δηλοῖ τῶν ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου 
χειμένων ἀνδριάντων. χωρὶς δὲ τούτου τίς ἂν εἴποι 
πλείους εἷναι τοὺς νῦν φιλοτιμουμένους περὶ τὴν πό- 
λιν; νὴ Δία. ἀνάγκην γὰρ ἡμεῖς ἔχομεν τοὺς ἡγεμό- 

τί δ᾽: 

χεδαιμόνιοι καὶ Βυξάντιοι καὶ Μυτιληναῖοι τοὺς αὐὖ- 

ἀλλ᾽ 
ἅ -" -» “- τ "Ὁ ᾽ν ἢ 

τινὰ στῆσαι χαλκοῦν, ἱστᾶσι καὶ τῆς εἰς τοῦτο δαπα- 

- Ω . .» - ἣ 

νας τιμαν ἀπαντας. οὐχὶ καὶ ΄“ϑηναῖοι καὶ 4α- 

τοὺς τούτους ϑεραπευουσιν ; 

νῆς εὐποροῦσι. καὶ μὴν ἤδη τινὸς ἤκουσα Ῥοδίου λέ- 
γοντος. οὐχ ὕμοια τὰ ἐκείνων καὶ τὰ ἡμέτερα. τοῖς μὲν 
γὰρ μόνον ὑπάρχειν τὴν ἐλευϑερίαν δίχα ᾿“ϑηναίων, 

τὴν δὲ ὑμετέ- 
ἐπίφϑονον εἶναι παρὰ πᾶσιν, ὡς ἄριστα 

᾿ , ᾿ ᾿ , “" . καὶ τουτους δὲ μηδὲν μέγα κεχτῆσϑαι 
ραν πόλιν 

Υ Ν ᾿ ᾽ -» "»» - 3 

πραττουσαν᾽ διόπερ αὐτῇ πλειόνων δεῖν τῶν εὕνο- 
᾿ Ι ᾿ νἈ ν ἢ "" 6 ᾿ ᾿ ’ 

οὔντων. ἔτι δὲ μηδένα τῶν Ρωμαίων διαφέρεσθαι 
" - Ὺ ᾿ Ἷ -" Ν , » 3 

παρὰ τοῖσδε ἑστάναι, τῆς δέ γε ἐνθϑαδὲ τιμῆς οὐκ 
- ' Ἁ ᾽ » - ν Υ ’ 

ταῦτα δέ ἐστι μὲν ἀληϑῆ,. μᾶλλον δὲ ὀφεί- 
3 - ἂηοω»» 3 Ἁ »" ἢ Ἁ 

λετε ἀποστῆναι δι αὑτὰ τοῦ πράγματος. τοῦς τὲ γὰρ 
“...»" ᾿ ᾿ 
ὑμῖν εἰκὸς ἐστι μὴ 

τυγχανουσιν, 

3 - ἀμελεῖν. 

.ἵ' “. Ὁ- , 

λόγον ἔχοντας τῆς τιμῆς παρ 

παραπέμπειν 
, , 

ἀλλ 

τούς τε ἐπίφϑονον εἶναι τὴν εὐπορίαν τῆς πόλεως 

Ὑ Ἅ “-" ᾽ "» 

μηδὲ τὸ πῶς αὑτῆς 

δ ' -» , .Ἅ. ὃ Ψ ΄ »ῷ ᾿ ον ᾿ 

ὁμολογοῦντας οὐκ εἰκὸς ἣν ὑπολογίζεσϑαι τὸ τῆς δα- 
ΓΙ " ΓΙ Ἀ “Ὁ ᾿ “- 

πᾶάνης. οὔ γαρ τοι τοσούτῳ διὰ τοῦτο πλείους τιμᾶτε 
- » Ὃ " :] ὔ ᾿ Ὰ Ἁ 

τῶν ἄλλῶν οσῷ πλείονα κἀκείνων κέκτησθε. καὶ μὴν 

τῶν γε αὐτοκρατόρων καὶ νῦν ποιεῖσϑε εἰκόνας. καὶ 
3 Ἁ ᾿' -» , 

οὐδὲ γὰρ ὑμᾶς λέ- 
6 , ο. ἃ .- , ἢ 

ληϑεν ὡς οὐδέν ἐστι τὸ τοῦτον ἵἴστασϑαι τὸν τρόπον. 
“,.΄.-“.,Ἕ» " ᾿ ᾿ “μ“ ,. " 
ἐν οὖν τίνας τιμήσητε, λοιπὸν ουτῶς αἰσχρὸν καὶ 

"ῳ "ἢ » “« , »] Υ 

τῶν αἀλλῶν δὲ τῶν ἐπ᾿ ἀξιώματος. 

ν ἢ . ν " ὃ ῳ " 

ὁμῶς οταν δόξῃ 02 

9» 

ἅμα καὶ τὴν διάνοιαν τὴν. ὑμετέραν σχοσπεῖν "0158 

' ὁπ ποιεῖσϑαι τῶν ἀνδριάντων. 
δ ἤ ’ Ἁ ἃ , 

ΤῊ: λεγεν ὡς ἄρα ἀποδόσϑαι προσήκει τοῦς πολλοὺς αὖ- 
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Ἱ ἤ 6 » , »" Ἢ Υ͂ ,.. ᾿ 

ἀνάξιον ὑμῶν αὐτῶν ἔργον διαπραττεσϑὲε: εἰ μὲν γὰρ 
[χὴ " ’ ν Ὁ 3 ΄ 

ἅπασιν ὁμοίως προσεφέρεσϑε δίχα τῶν αὐτοχρατο- 
" ᾿, Ὃ 3 -" ν᾽ τὰ , 

οὐκ ἂν οὕτως ἠλέγχεσϑε. νῦν δ΄ εἰσὶν οὐς αὐ- 
“ .“2ὋΛἶ»Ἂ»Ν μ ᾿ , 

ὥστε τοῖς ἄλλοις εἶναι φανερον ἐκ του- 

εἰ δὲ τῶν πολλῶν καὶ τῶν : 

ρῶν. 

τοὺς ἵστατε" 

τῶν ὅτι οὐ τιμᾶτε αὐτούς. 

μηδένα ὠφελησάντων εἰσὶν οὗτοι. τίνος χάριν ἀσχη- 

μονεῖτε: ἢ τί βουλόμενοι τούτους ΗΝ Με ι ̓  καὶ 

ταῦτα ἐνὸν ὑμῖν ἄλλως ἐπιμελεῖσϑαι; καὶ γὰρ ξένια 

πλείω καὶ τὸ τῆς ὑποδοχῆς ἐλευϑέριον τοῖς πολλοῖς 

ἱχανόν. κἂν βελτίων ῃ τις. ἔτι καὶ ψήφισμα ἤρκεσεν 

ἁπλοῦν. εἰ εἰς τὸ πρυτανεῖον ἢ εἰς προεδρίαν ἐκλη- 

ϑη. νυνὶ μὲν γὰρ δονεξεει ὥσπερ οἱ σφόδρα γέμοντεβ 

τῶν ναυκλήρων καὶ χειμαζόμενοι., διὰ τοῦτο ἔχβολ ὴν 

καίτοι φέρε, εἴ τις ὑμῖν 

τῶν. ἵνα εὐπορήσητε χρημάτων ; οὐκ ἔστιν ὅπως οὐχ 

ἂν ἀνδράποδον ἡγήσασϑε εἶναι τὸν λέγοντα. νῦν τοί- 

νυν αὐτὸ τοῦτο ποιεῖτε" ὅσου γὰρ ἀνδριὰς γένοιτ᾽ ἄν, 

τοσοῦτον ἐφ᾽ ἑκάστῳ κερδαίνετε" πλὴν ὅτι γε αὑτοῖς 

ἀποδίδοσϑε αὐτοὺς καὶ οὐκ ἐπ᾽ ἐξαγωγῇ. καϑάπερ : 

οἶμαι τὰ σφόδρα πονηρὰ ἀνδράποδα. χαϑόλου δὲ εὖ 

ἴστε ὅτι μηδέν ἐστι τῶν τοιούτων μέγα μηδὲ τίμιον 

ἄλλως. εἰ μὴ παρὰ τοὺς διδόντας. ἐὰν διδῶσιν ὡς 

τοιοῦτον. εἰ δὲ τῶν ὄντων ὅ.τι ἂν ϑέλῃ τις ῥαδίως 

καὶ τῷ τυχόντι παρέχοιεν» ταχὺ δόξει τοῦ μηδενὸς : 

ἄξιον. διὰ τοῦτο σεμνότερόν ἐστι τὸ παρ᾽ ὑμῖν κλη- 

ϑήναι εἰς προεδρίαν ἅπαξ τῆς παρ᾽ ἑτέροις εἰκόνος. 

καὶ τὸ μὲν ὑμᾶς καϑημένους ἐπαινέσαι λαμπρόν᾽ ἀλ- 

λοι δὲ οὐδὲ ἂν διαρραγῶσι κεκραγότες οὐ δοκοῦσιν 
» - ᾿. 3 ’ , ν 

Ὁ» εἱχανῶς τιμᾶν. τὸν Ὀλυμπίασι στέφανον ἴστε δηπου- 

εν ἐλάννον ὄντα. καὶ τοῦτον πολλοὶ προτετιμήηκασι 
- " 3 - " " ’ ἤ 

τοῦ ξῆν, οὐχὶ τῆς ἐκεῖ φυομένης ἐλάας ἐχούσης τι 
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᾿ ᾽ Ψ᾿"ν Ἁ "»», , “  φ' 

ϑαυμαστόν, ἀλλ᾽ ὅτι μὴ ῥᾳδίως μηδ᾽ ἐπὶ μικρῷ δίδο- 
ν 1) ᾽ » γ -ν ὃ , 

ται. τοιγαροῦν ἔγγιστα ἐφ᾽ ἡμῶν. ὡς ἐπίστασϑε, 
-Ψ ᾽ , Υ̓ “ἫΝ 6 ἤ - , 

τῶν αὐτοκρατόρων τις ουτῶ σφοδρὰ ἡττηϑη του πρα- 
Ἁ ᾿ Γ “" »" “ἪΝ " μᾳ.»" ᾽ " 

γματος καὶ ἐπεϑύμησε τῆς ἐκεῖ νίκης ὥστε καὶ ἀγω- 

νίσασϑαι παρ᾽ Ἠλείοις, καὶ τοῦτον ὅρον ἡγήσασϑαι 

τῆς εὐδαιμονίας. εἰ δέ γε 

ἐπὶ τὴν ϑέαν ἀφικνουμένους τῶν ἡγουμένων. τένα 

ξῆλογν ἢ ποίαν ἔτι δόξαν ἔσχεν ὁ στέφανος ; ἀλλὰ ἐκεί- 

νους γέ φασι μηδὲ τὰς ἐπιστολὰς λύειν, ἃς ἂν γράψω- 

σιν οἵ τῶν ἀϑλητῶν τινα συνιστάντες, πρὶν ἢ ἀγωνί- 

σηται. καὶ τοῦτο οὐδένα πώποτε αὐτοῖς ἤνεγκε κίν- 

δυνον, ἀλλὰ τοὐναντίον τιμὴν καὶ ἔπαινον νῷ δοκεῖν 

ἀξίους εἷναι βραβεύειν τὸν ἀγῶνα. μὴ γὰρ οἴεσϑε 

Ρωμαίους οὕτως εἶναι σκαιοὺς καὶ ἀμαϑεῖς ὥστε μη- 
᾿ς δι... -" νι ν 2 οι ᾽ ν 

δένα αἱρεῖσϑαι τῶν ὑφ᾽ αὐτοῖς ἐλευϑέριον εἶναι μηδὲ 
““γκψ ᾿ Ἁ ἤ) ω -- " -  ω. " 

καλόν. ἀλλὰ βούλεσθαι μᾶλλον ἀνδραποδὼν κρατεῖν. 
ΕῚ , ΝῊ "" Ἀ ἡ φω “» Ἁ »" “» 3 «α΄ Ἁ 

εἶτα Ἠλεῖοι μὲν οὕτως ἀξιοῦσι τὰ ἑαυτῶν. οὐδενὸς 
" “ν."» """ ἀν ΧΝ μμ"" " "κ᾿ 

Πελοποννησίων κατὰ γε ταλλὰ ἀμείνους οντες᾽ υμεῖς 
Ἂ ᾿ ᾽ν " Ἵ ῪῪ Ἁ ᾿. ᾿ 

ὃὲ τοὺς παριόντας δεδοίκατε, καν ἕνα τινὰ μὴ στη- 

σητε χαλκοῦν. 

.λλ᾽ εἴ γε οὕτω σφόδρα ἐπισφαλής ἐστιν ὥστε ἐκ τῆς ἀλλ᾽ εἴ γε ουὐτὼ σφοδρα ἐπισφαλὴς ἔστιν ὥστε ἐκ τὴς 
’ , - Υ δ - 

τυχούσης προφάσεως περιαιρεϑῆναι, δουλεύειν υμῖν 
"» ᾿ ᾿ ““-" λ ἅ ω Ἁ »"» Ὃ 

τῷ παντὶ βέλτιον δὴ. καὶ γὰρ τοῖς τὸ σῶμα ουτῶς 
ᾶ ΗΓ " Ὕ ᾽ Ὶ 

ἐπικινδύνως ἔχουσιν ὥστε μηκέτ ἀνενεγκεῖν τε- 
, “ ". ὥν Ϊ᾽ Ἁ Ἵ - Ὶ ; 

ϑνάναι κρεῖττον ἢ ξῆν. εἰ γὰρ υμῖν ἡ μὲν ἔκ τοσου- 
, ".. ἃ ἣ Ἄ»»"» ᾽ 

του χρόνου πίστις καὶ πρὸς τὸν δῆμον εὔνοια τὸν ἐκεί- 

νῶν καὶ κοινωνία πάσης τύχης οὐ δύναται βεβαιοῦν 
, , 3 Ἁ “ , 3 

τὴν πολιτείαν, οὐδὲ Μιϑριδάτης καϑαιρεϑεὶς οὐδ᾽ 

᾿Αντίοχος. οὐδ᾽ ἡ τῆς ϑαλάττης ἀρχὴ παραδοϑεῖσα διὰ Αἰντίοχος. οὐδ᾽ ἡ τῆς ϑαλαάαττὴς ἄρχη παραδοϑεῖσα θιὰ 
"Ν ».,ι»ανᾳυῃὔ ᾿ ᾿ ᾽ , 

πολλῶν κινδύνων καὶ πόνων, οὐδ᾽ οἵ πρὸ τοσούτων 
ν.0} » ᾽ " ἢ ᾿ ’ 

ἐτῶν ὕρκοι τῆς φιλίαρ, οὐδ᾽ αἱ παρ᾽ αὕτον τὸν Ζία 
Ἶ 4.᾽ δ ͵ Ἶ ν 

οὐδ ἢ μέχρι ἀκεανου στῆλαι κείμεναι μέχρι νῦν, 

᾿ ἶ , ᾿ 

πάντας ἐστεφάνουν τοῦυς 

᾿ , ᾿ Ρ " ᾽ Δ 

τὴν ἐλευϑερίαν οἴεσϑε ἀποβάλλειν 3.5 

6000} 

2 " » ᾿ Ὡὦ νἱ ᾽ ω.. 

ὐνοὐδενὶ δικαίῳ μεταϑεῖναι. καϑαπερ τὴν οἰκίαν. 

ΟΕΑΤΙΟ ΧΧΧΙ, 

συγκινδυνεύσασα δύναμις, οὐδ᾽ ἡ τὸ τελευταῖον ὑπὲρ 

αὐτῶν ἁλοῦσα πόλις, ἀλλ᾽ εἰ μὴ τὸν δεῖνα καὶ τὸν 

δεῖνα κολακεύσετε ἀγεννῶς. πάντα ταῦτα ἀνατέτρα- 

πται. ὡς ἀεὶ προσδοκᾶν ὀργήν τινα ἢ μῖσος, σφόδρα 

ὑμῖν φαύλως τὰ πράγματα ἔχει καὶ ἐπ᾿ οὐδενὸς ἴδρυ- : 

σϑε ἰσχυροῦ. καὶ ἔγωγε φαίην ἂν, εἰ καὶ χαλεπῶς 

ἀκούσεσϑε. κρεῖττον ὑμῶν ἀπαλλάττειν τοὺς ἐν Φρυ- 

γίᾳ μέσῃ δουλεύοντας ἢ τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ καὶ Διβύῃ. 

τὸ γὰρ ἀγνοούμενον καὶ μὴ δοκοῦντα μηδενὸς ἄξιον 

ποιεῖν ὁτιοῦν ἔλαττον αἰσχρόν᾽ τὸ δὲ οὕτως ὄντας 

ἐπισήμους καὶ ϑαυ μαξομένους παρὰ πᾶσιν ἀνάγκην 

ἔχειν ὥσπερ τοὺς ἀγεννεῖς κύνας σαίνειν τὸν παριόν - 

τα δεινόν. φέρε τοίνυν, εἰ δὲ καὶ πάντας δέοι τιμᾶν 
"ἢ Ἁ ; 3 " ᾿ 5 

"πα πῶς] καὶ τὴν ἐσχάτην ἀπορίαν ϑείη τις εἶναι περὺ 

τὴν πόλιν, πόσῳ κρεῖττον αὐτὸ τὸ ψήφισμα προσπέμ- 

ψαι τὸ τῆς εἰκόνος, ἵν᾿ ἐὰν βούληται, στήσῃ παρ᾽ 

ἑαυτοῦ; νὴ 41, ἀλλ᾽ αἰσχρόν, εἰ τοσαύτην ὄταν ζῶν 

ρίαν ὁμολογήσομεν, καὶ Ῥοδίων οὐκ ἄξιον. καὶ τίς 

οὐκ ἂν εῦ φρονῶν ἕλοιτο πέν ἧς δοκεῖν μᾶλλον ἢ πο- 

νηρός ; ἢ τὸ νυνὶ γιγνόμενον ἧττον ὑμῖν δοκεῖ τινος 5 

αἰσχρὸν εἶναι, τὸ τοὺς ἀνδριάντας ὑμῶν δυνασϑαί 

τινα διηγεῖσϑαι χαϑάπερ τὰς οἰκίας; ὅτι πρότερον 

μὲν ἣν αὕτη τοῦ δεῖνος, νῦν δὲ τοῦ δεῖνος γέγονεν, 

ἂν δ᾽ οὗτος τελευτήσῃ. πάλιν ἔσται τοῦ κληρονομή- 

χαίτοι τὴν εἰκόνα οὐκ ἔστιν - 

ἤδη 
σοντοῦ ἢ τοῦ πριαμένου; 

τοίνυν ἤκουσα τι καὶ τοιοῦτόν τινος ἀποσχεδιάξοντος, 

ὕτι καὶ παρ᾽ ἑτέροις ἰδεῖν ἔστι τοῦτο γιγνόμενον " πά- 

λιν δὲ ἑτέρου. ὡς καὶ παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις πολλὰ πρᾶττε- 

ται νῦν. οἷς οὐκ ἀπεικότως ἄν τις ἐπιπλήξειεν, οὐ 

περὶ τἄλλα μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τὰς τιμάς᾽ οἵ γε τὸν 

δεῖνα μὲν Ὀλύμπιον κεκλήκασιν οὐδὲ φύσει πολίτην 
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ἑαυτῶν, Φοίνικα δὲ ἄνϑρωπον οὐκ ἀπὸ Τύρου καὶ ὁἑ τῶν παρ᾽ αὑτοῖς. καϑάπερ εἴ τις ἀϑλητὴν πείϑων 

Σιδῶνος. ἀλλ᾽ ἀπὸ κώμης τινὸς ἢ τῆς ἠπείρου. καὶ ἢ ἀπειπεῖν καὶ προέσϑαι τὸν στέφανον ἀργυρίου λέγοι 

ταῦτα πιττούμενον τοὺς βραχίονας καὶ περιδήματανν! ἢ! πρὸς αὐτόν, Οὐχ ὁρᾶς ἐκεῖνον τὸν παραχωφήσαντα 

φοροῦντα᾽ τὸν δεῖνα δὲ τὸν εὐχερῆ λίαν ποιητήν. ὃς πρὸ σοῦ μαστιγούμενον:: ἢ νὴ Δία εἴ τις τῶν ὑποκρι- 

καὶ παρ᾽ ὑμῖν ποτε κἀνθάδε ἐπεδείξατο. οὐ μόνον ἔἔ τῶν δεικνὺς τοὺς ἐκπίπτοντας καὶ συριττομένους τοι- 

χαλκοῦν ἑστάχασιν, ἀλλὰ καὶ παρὰ Μένανδρον. λέ.  αὔτα παραμυϑοῖτο, Ὅπως μηδὲ σὺ προσέξεις. ἀλλ᾽ 

γειν δὲ εἰώϑασιν οἵ διασύροντες τὴν πόλιν καὶ τὸ ἐπί. ὁμοίως ἀγωνιεῖ. καὶ νῦν ὑμῖν σχεδὸν ἐκεῖνοι λέγου- 

γραμμα τὸ ἐπὶ τῆς Νικάνορος εἰκόνος, ὃς αὐτοῖς καὶ ἔτνκσιν, Οὐχ ὁρᾶτε τοὺς ᾿4ϑηναίους ὡς ἀσχημονοῦσιν, ὡς 

τὴν Σαλαμῖνα ἐωνήσατο. ἐγὼ δ᾽ εἰ μέν τις ἢ τοῖς ἢ κακῶς ἀκούουσιν. ὡς παράδειγμα πᾶσίν εἰσι τῆς 

᾿Αϑηναίοις ἐπιτιμῶν λέγει ταῦτα, καὶ δεικνὺς οὐκ ὄν. ϊ ἀλγεννείας καὶ τῆς ὕβρεως, ἣν ὑβρίζουσιν εἰς τὴν πα- 

τας ἀξίους τοὺς ἐνοικοῦντας τῆς πόλεως οὐδὲ τῆς ᾿Ι τρέδα; καίτοι πότερον ϑῆ τις αὐτοὺς ἀνταγωνιστὰς 

δόξης, ἣν οἱ πρότερον γενόμενοι κατέλιπον, ἢ καϑό- ἢ ὑμῶν, ὥσπερ ἀξιοῦσιν, ἢ μᾶλλον, ὃ τῷ παντὶ βέλτιον 

λου τὴν Ἑλλάδα ἐλεῶν. εἰς ὃ πέπτωκεν, ὅταν τοιαῦτα Ϊ καὶ δικαιότερον, καὶ τούτους καὶ τοὺς “ακεδαιμονέ- 

πράττωσιν οἱ χρόνον τινὰ δόξαντες αὐτῆς προεστάναι, Ϊ ορὺς καὶ πάντας τοὺς ὁμοίους μέρος ὑμέτερον ῆ ὑμᾶς 

5 καλῶς αὐτὸν ἡγοῦμαι λέγειν" εἰ δ᾽ ὅτι προσήκει μηδ᾽ ᾿ς ἐχείνων; ἀλλ᾽ οὔτε τοὺς ἀνταγωνιστὰς ἁμαρτάνοντας 

ὑμᾶς μηδὲν μέγα φρονεῖν μηδ᾽ ἐκείνων κρεῖττον, Ϊ εὔλογόν ἐστι μιμεῖσϑαι, τοὐναντίον δὲ τοσούτῳ μᾶλ- 

οὐκ ἔχω τὴν ὑπερβολὴν τῆς ἀναισϑησίας εἰπεῖντοῦὌ Ἦ λον κατορϑοῦν, ἵνα τῷ παντὶ φαίνησϑε προέχοντες 

ταῦτα λέγοντος. οὐ γὰρ ὃν τρόπον τὰ καλῶς παρ᾽ ἕτέ- αὐτῶν. καὶ μὴ μόνον διὰ τὴν ἐκείνων κακίαν, ἀλλὰ 

ροις γιγνόμενα πᾶσιν ἔϑος ἐστὶ λέγειν ξήλου καὶ προ- καὶ διὰ τὴν αὑτῶν ἀρετὴν εὐδοκιμῆτε᾽ οὔτε τοὺς οὐ- 

τροπῆς ἕνεκεν, ὁμοίως κἂν φαῦλόν τι πράττηται παρ᾽ ᾿ κείους καὶ προσήκοντας , ἀλλὰ μάλιστα μὲν κωλύειν; 

ἄλλοις. δεῖ τοῦτο μνημονεύειν, ὥστε μιμεῖσθαι. τοὐ- 9916 Ὲ εἰ δ᾽ οὖν. αὐτούς γε πειρᾶσϑαι τοῖς ἑαυτῶν ἔργοις τὰ 

ναντίον δὲ ὑπὲρ τοῦ φυλάξασϑαι καὶ μὴ λαϑεῖν εἴς ἁμαρτήματα ἐκείνων ἐλάττω ποιεῖν. ἔτι δ᾽ εἰ μὲν ἐν 

τι τοιοῦτον ἐμπεσόντας. καὶ γὰρ εἰ μὲν ἐπαινῶν τις ἢ τοῖς ἄλλοις μηδὲν αὐτῶν διεφέρετε, οὐδὲν ἴσως ἔδει 

ἐκείνους ταῦτα ἔλεγε χαὶ μηδὲν χεέρονος δόξης ἀπο- χαϑ᾽ ἕν τοῦτο φιλοτιμεῖσϑαι καὶ σκοπεῖν ὅπὼς κρείτ- 

φαίνων ἐπιτυγχάνοντας, ἣν μὲν ἂν δήπουϑεν εὐήϑης, ο΄ τρῦὺς δόξετε. νῦν δὲ οὐδέν ἐστιν ἐφ᾽ ὅτῳ τῶν ἐκεῖ: 

μᾶλλον δὲ ἀναιδής" πλὴν κατά γε τὴν ἑαυτοῦ γνώμην γιγνομένων οὐκ ἂν αἰσχυνϑείη τις. οἷον εὐθὺς τὰ 

παρεῖχέ τινα ἀφορμὴν τοῖς ἁμαρτάνειν βουλομένοις. περὶ τοὺς μονομάχους οὕτω σφόδρα ἐξηλώκασι Κοριν- 

εἰ δ᾽ ὡς αἰσχρὰ καὶ ὀνείδη πάντες αὐτὰ προφέρουσι ϑίους. μᾶλλον δ᾽ ὑπερβεβλήκασι τῇ κακοδαιμονίᾳ 

καὶ οὐδεὶς ἂν εἴποι τῶν ἐγκωμιαξόντων τὴν πόλιν κἀκείνους καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας. ὥστε οἵ Κορίν- 

τοιοῦτον οὐδέν, ἀλλ᾽ ἤτοι βλασφημῶν τις ἢ καϑαπτό-8:»ν ϑιοι μὲν ἔξω τῆς πόλεως ϑεωροῦσιν ἐν χαράδρᾳ τινί, 

μενος ἄλλως καὶ ἐπιπλήττων, παντελῶς εὐήϑης ὁ διὰ πλῆϑος μὲν δυναμένῳ δέξασϑαι τόπῳ, δυπαρῷ δὲ ἄλ- 

τῶν τοιούτων ὑμᾶς προτρέπειν δοκῶν ὥστε ἀμελεῖν 'βλὼως καὶ ὅπου μηδεὶς ἂν μηδὲ ϑάψειε μηδένα τῶν 

ΡΙΟ. 1. 20 
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ἐλευϑέρων, ᾿4ϑηναῖοι. ὃὲ ἐν τῷ ϑεάτρῳ ϑεῶνται τὴν 

καλὴν ταύτην ϑέαν ὑπ᾽ αὐτὴν τὴν ἀκρύπολιν, οὗ τὸν 

Διόνυσον ἐπὶ τὴν ὀρχήστραν τιϑέασιν" ὥστε πολλά- 3} 
3 - , - , ψ' Ἁ 

κις ἐν αὑτοῖς τινα σφαάττεσϑαι τοῖς ϑρονοις. οὐ τὸν 
, , ΝΜ .- 3 " , 

. ἱεροφάντην καὶ τοὺς ἄλλους ἱερεῖς ἀνάγκη καϑέξειν. 
Ἁ , ἤ 

καὶ τὸν εἰπόντα περὶ τούτου φιλόσοφον καὶ νουϑετη- 
᾽ ... , ᾽ . δὼ μ»ων » ἡ ᾿ ᾿ 

σαντα αὕτους οὐκ ἀπεδέξαντο οὐδὲ ἐπῃνεσαν,. ἀλλ 

οὕτως ἐδυσχέραναν. ὥστε ἐκεῖνον ὄντα μὲν γένει Ῥω- 

μαίων μηδενὸς ὕστερον. δόξαν δὲ τηλικαύτην ἔχον - 
, τὰ ἡλίκης οὐδεὶς ἐκ πάνυ πολλοῦ τετύχηκεν, ὁμολο- 

γούμενον δὲ μόνον μάλιστα μετὰ τοὺς ἀρχαίους ἄκο- 
Ἅ ῇ ( “ »"Ἥ Υ͂ »" » ᾿ β λούϑως βεβιωκέναι τοῖς λόγοις, καταλιπεῖν τὴν πόλιν 058 

-» » " ν] Ἷ "Ὕ {γ᾿  ῳ, 

καὶ μᾶλλον ἐλέσϑαι διατρίβειν ἀλλαχόσε τῆς Ελλαδος. 
3 3 : Ἢ ς - »ν ᾿ δυυγω - 3 ων 

ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ὑμεῖς, ἄνδρες Ῥόδιοι, τοιοῦτον οὐδὲν 
ν " 3 ᾿ ἣ ᾿ ἿΝ , 

ὑπομείναιτε, παρ᾽ οἷς νόμος ἐστὶ τὸν δημόσιον μηδέ- 
᾿ ὡ ᾿ ’ ᾿ 4 

ποτὲ εἰσελϑεῖν εἰς τὴν πολιν. τένος οὖν ἕνεκα ἐπε- 
, 3 Ἁ " ,“᾽ὔ Ὑ " ἢ ᾿, 

μὠνήσϑην ; οὐ μὰ τὸν 4Ζ΄έα λοιδορῆσαι βουλόμενος τους 
ν ᾽ " ᾽ ᾿ Ἁ “-“"Ἤ " , Ἁ ᾿ 

“΄“ϑηναίους" τοὐναντίον γὰρ πᾶσιν ἐλεεῖν αὕτους ἐπ- 
, -ὦ“ ᾿ ω 3 "νν 46. Ὁ " κὴ Ν 

ἔρχεται τοῖς μετρίοις" ἀλλ᾽ οπῶὼς εἰδὴῆϑ᾽ οτι λοιπὸν 
, ε ᾿ . , ς " , ᾿ ᾿ Ὁ » 

ὑμῖν οὐ πρὸς ἐκείνους ἐστὶν ὁ λόγος. ἀλλὰ προς ὑμᾶς 

αὐτοὺς καὶ τῶν ἄλλων εἴ τις σωφρονεῖ. καίτοι παντα 
Ο ᾿.. , ν᾿ ᾿ Ἵ ᾿. 

ὅσα ἂν εἴποι τις κατὰ ᾿Α'ϑηναίων ἡ κατὰ “ακεδαιμο- 
᾿ Ἵ " Υ ’ ᾽  »Ν ᾿ , 

νίων ἡ καϑ ὧν δήποτε. παρ οἷς ἄλλα τινα φαυλῶως 
“ Ἁ ᾽ , ᾽ "" . ἃ 

ἔχει καὶ σφόδρα ὀλιγώρως. ἐμοὶ συναγωνιεῖται" τὸ 
Ἁ "“ ἤ ᾽ " ᾿] Ψ ω "" [χὴ 

5 γὰρ τῶν εἰκόνων οὐκ ἔστι παρ αὑτοῖς ἰδεῖν ουτῶ γι- 
, .ΙΣ »ν ᾿ , ς ᾿ 

γνόμενον" ὥσϑ' ὁ γὲ μηδὲ παρ΄ ἐκείνοις ἁἀμαρτανε- 
- ᾿ς 3 , -" ᾽ Ἃ ᾿ ἤ 

ται τοῖς ἐσχατῶς ἀπολωλόσι πῶς οὐκ αν ὈὉὕπερβολὴν 
ΗΝ - 3 , " » 3 Ν 

τινα ἔχοι τῆς ἀτοπίας; ἔτι δὲ μᾶλλον αὐτὰ τὰ περὶ 
.. Ἁ , " - Ν 

τὰς τιμὰς παρατεϑέντα ἀποδείκνυσι τοῦτο. εἰ γὰρ τὸ 
- - -" " » ᾿ Ν ., Ν 

90 τῶν νῦν τινα παραστῆσαι τῶν ἀρχαίων τινὶ δοκεῖ δει- 
ἤ ᾿ ᾿ ΓΙ Ἀ Ν᾿ ᾽ ν ’ “-. 

νὸν. πόσῳ δεινότερον τὸ οὕτως ἀφελέσθαι τινὰ ἐκεί- 05} 
ἂ»"» 

νῶν τῆς τιμῆς, ὥστε ἑτέρῳ δοῦναι; καὶ εἰ τὸ ὄνομα 
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ἐπιγράψαι τινὸς ἄλλῳ τῷ πολὺ ἐλάττονι τηλικαύτην 

κατάγνωσιν φέρει, τὸ ἐξαλεῖψαι καὶ ἀνελεῖν τὸ τοῦ 

κρείττονος ᾿ ἐὰν οὕτω τύχῃ . ποῖόν τι φαίνεσϑαι νομί- 

ἕξετε; καὶ μὴν εἴ τις ὑμᾶς Καυνίοις ἢ Μυνδίοις ὁμοέ- 

ους εἶναι λέγοι, σφόδρα ὀργιεῖσϑε καὶ βλασφημεῖν 

αὐτὸν ἡγήσεσϑε κατὰ τῆς πόλεως" πῶς ἂν οὖν ἔθ᾽ 

ον ὑμῖν ἀπολογίαν τινὰ φέροι περί τινος τῶν παρ᾽ ὑμῖν 

τὸ καὶ παρ᾽ ἐκείνοις αὐτὸ γίγνεσθαι: καϑάπερ εἰ καὶ 

τὰ τείχη τις οἴοιτο δεῖν λῦσαι τὰ παρ᾽ ὑμῖν ἢ καὶ κα- 

ταπίπτοντα ἐᾶν. ὅτι καὶ παρ᾽ ἑτέροις πέπτωκε, μᾶλ- 

λον δὲ πᾶσι τοῖς ἄλλοις σχεδόν. καίτοι τὰ μὲν τείχη 

διὰ τὴν. εἰρήνην καὶ τὴν δουλείαν ἐᾶται παρ᾽ αὐτοῖς, 

ὧν τὸ μὲν ἅπαντες εὔχονται. τὴν εἰρήνην, τὸ δὲ λου- 

πὸν οὐχ ἔστι κακίας σημεῖον" τὸ δὲ τοῖς παλαιοῖς τῶν 

εὐεργετῶν οὕτω προσφέρεσθαι δι᾿ ἀχαριστίαν ΜΗ 

ται. φαίην δ᾽ ἂν ἔγωγε παρὰ τούτοις μηδὲ εὐεργέτας 

ἀδικεῖσϑαι. τίς γὰρ παρὰ Καυνίοις γέγονε γενναῖος 

ἀνήρ: ἢ τίς πώποτε ἐκείνους ἀγαϑὸν τι πεποίηκεν: 

οἵ γε δουλεύουσιν οὐχ ὑμῖν μόνοιβ; ἀλλὰ καὶ Ῥωμαί- 

οιἰς. δι᾽ ὑπερβολὴν ἀνοίας καὶ μοχϑηρίας διπλὴν αὗ- : 

ιτοῖς τὴν δουλείαν χατασκευάσαντες. ταῦτα δὲ καὶ 

περὶ ἄλλων τις ἂν εἴποι τῶν ὁμοδόξων. ἐγὼ δὲ καὶ 

χαϑόλου τοὺς τηλικοῦτον. ἐφ᾽ αὑτοῖς φρονοῦντας ἡλί- 

κον ὑμεῖς δικαίως οὐ πρὸς ἑτέρους ἀποβλέπειν οἶμαι 

δεῖν ἐν οἷς πράττουσιν ἄλλως τε τοὺς τοσοῦτον χεί-: 

ρονας. ἀλλὰ πρὸς τὴν ἑαυτῶν δόξαν καὶ τὸ τῆς πόλε- 

ὡς ἀξίωμα. γελοῖον γὰρ ἂν ἣν, εἰ τῶν ὑμετέρων τιβ 

πολιτῶν. “ωριεὺς ἐκεῖνος ἢ , “εωνέδας ; οὺς τοσαυτά- 

κις φασὶν Ὀλυμπίασι νικῆσαι: πρὸς ἄλλον τινὰ ὁρῶν 

ἐγυμνάξετο, καὶ ταῦτα γε μηδέποτε στεφανωϑέντα.: 

τοῖς μέντοι “ακεδαιμονίοις ῇ τοῖς ᾿4ϑηναίοις ὃ εἰ βούλε- 

σϑε ἀντεξετάξεσϑαι. συγχωρῶ τοῖς τότε οὖσιν. ὅτε 

ΨΟΤ 
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αὐτοῖς εἰκότως ἄν τις τῶν ὁμοέων ὑμῖν συνεκρίνετο. 

καὶ γὰρ τὸν ἀϑλητὴν τὸν φιλοτιμούμενον ἔτι καὶ μη- 

δέπω παραχωροῦντα τῆς ἰσχύος οὐ τοὺς νοσοῦντας 

εὔλογόν ἐστι προκαλεῖσϑαι τῶν καϑ᾽ αὑτὸν ἐνδόξων 

οὐδὲ τοὺς τεϑνεῶτας. ἀλλ᾽ εἰ μὲν εἷέν τινες ἐρρωμέ- 

νοι. πρὸς ἐχείνους ἀγωνίξεσϑαι περὶ τῆς νίκης εἰ δὲ 

μή-. τοιοῦτόν τι πρᾶξαι ξητεῖν. ὃ μηδενὸς αὐτὸν ἀσϑε- 
-" 

ν ,Ἂ- " , ἡ ἃ , 1} ἡ , ὃ " 

νέστερον δείξει τῶν πρότερον. ὁ μὲν οὐὔν ὑγιὴς οὔὐτος 
" "ὦ , »" Ἁ " - ’ 

ἐστι περὶ τῶν τοιουτῶν λόγος. εἰ δὲ ἀρὰ παρεῖναί τι 

δεῖ, ἱήτε προς τοῦς τοτε, οἵ σαν κράτιστοι. παρα-' 
͵ ᾿ »" ὡ Ἂν" Ἁ » ἢ Ἂ Ἁ - 

βάλλοντες ἐξεταξετὲ τὸ πράγμα. μὴτε πρὸς τοῦς νῦν, 
Ψ᾿ Ἃ ΜΝ " ᾽ ’ 4. ᾿ ἃ 

οἵ μηδενὸς τῶν φαυλοτάτων διαφέρουσιν, ἀλλὰ πρὸς 
" " “-- ""᾿ Ἁ “ ΠῚ ᾽ ᾽ ἥν" 

τους μέσους αὑτῶν ἢ καὶ τους ἔτι τουτῶν ἑλαττονας.5"" 

παρὰ τοίνυν τοῖς ᾿4ϑηναίοις κατὰ Φίλιππον μάλιστα. 

, ὅτε τῆς ἡγεμονίας παρεκεχωρήκεσαν, τῆς δ᾽ ἐλευ- 

ϑερίας μόνης λοιπὸν ἀντείχοντο, “επτίνης τις εἰσή- 

νεγκὲ νόμον ὡς χρῆν τὰς ἀτελείας ἀφελέσϑαι τοὺς 

ἔχοντας παρὰ τοῦ δήμου, δίχα τῶν ἀφ᾽ ᾿Δρμοδίου 

καὶ ᾿Δριστογείτονος. καὶ μηκέτι τὸ λοιπὸν ἐξεῖναι 

διδόναι μηδενὶ τὴν δωρεὰν ταύτην. τί οὖν; ἔσϑ᾽ ὅ- 

πῶς παρεδέξαντο τὸν νόμον; οὐμενοῦν, ἀλλ᾽ ἑάλω 

γραφῆς. φέρε τοίνυν συμβάλετε τοῦτο τὸ ἔϑος ἐκχεί- 

νῷ τῷ νόμῳ, κἂν μὲν ὑμῖν κατά τι φαίνηται, φυ- 

λάξατε αὐτὸ καὶ ποιήσατε ἰσχυρότερον πρὸς τὸ λοι- 
᾿ υ ᾽ " "4 φῳω " ἤ " "» ᾿ Ἁ ᾿ 

; πον οπὲρ ἐξ ἀναγκὴς γένοιτ᾽ αν, εἰ μη λυϑῆησεται 
νι Γ ζ ᾿ δλ ἡμν ." ῇ “ ν , Ἶ Ι 

νῦν ἐὰν δὲ πανταχῇ σκοπούμενοι χεῖρον ευρίσκητε: 05} 

μιμήσασϑε τοὺς κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ᾿4“ϑηναίους 

καὶ τὸ μᾶλλον ἄτοπον τοῦ τότε λυϑέντος ὑπ᾽ ἐκείνων 

καὶ ὑμεῖς νῦν λύσατε. τὸ μὲν οὖν ψευδὴ τὴν πόλιν 

ὃ0 δεικνύναι καὶ περὶ τὰς δωρεὰς ἄπιστον καὶ τὸ τοὺς 

εὐεργέτας ἀδικεῖν. ἀφαιρουμένην αὐτῶν τὰς ἀμοιβᾶς, 
, ν ᾿ ᾿ » ,» ν ἡ" ᾿ , 

καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ἐπ᾿ ἴσης κοινὰ ἀμφοτέροις προσ- 

., 
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ἐστιν᾽ ἀλλ᾽ ἐκεῖ μὲν οὐχ ἦν μηδὲν ὠφελῆσϑαι τοὺς 

τὴν ἀτέλειαν ἐσχηκότας᾽ ἃ γὰρ ἐκτήσαντο ἐκ τῆς ἀφέ- 

σεως εἰς ἅπαντα αὐτοῖς ἔμεινε τὸν ἄλλον χρόνον, καὶ 

ἔμελλον εὐπορώτεροι δι᾽ αὐτὴν ἔσεσϑαι. τοῖς δέ γε 

τῆς εἰκόνος ἀφαιρεϑεῖσιν ἐκ τοῦ τετιμῆσϑαι πρότερον : 

οὐδ᾽ ὁτιοῦν περίεστι δίχα γε τῆς ὕβρεως καὶ τῆς ἀτι- 

μίας. πρὸς τούτῳ δὲ ὁ μὲν τιϑεὶς τότε τὸν νόμον ἔστιν 

ὧν κατηγόρει τῶν εἰληφύτων τὴν ἀτέλειαν καὶ πονη- 

ροὺς ἀπέφαινε τοὺς πλείους, οὐ μόνον ἀναξίους χάρι- 

τος ὥστε τοῦτ᾽ εἶναι τὸ δεινὸν ὅτι μὴ πᾶσιν ἐγκα- 

λῶν πάντας ἀπεστέρει τῆς δωρεᾶς. ἐνθάδε δὲ οὐδ᾽ 

ἔνεστι τοῖς ἀφελομένοις εἰπεῖν τι κατ᾽ ἐκείνων" οὗς 

γὰρ μηδ᾽ ἴσασι, πῶς αὐτοὺς αἰτιᾶσϑαι δυνατόν ; ἔτι 
"ἽὝ ᾿ ἃ “ γω ’ ᾿ ᾽ ’ ᾿ Ν , 

τα δὲ ὁ μὲν νομὸς ἐξαιρέτους τινᾶς ἕποίεξι τους τὰ μὲγι- 
“ " ἤ Ἁ , 3 

στα δοκοῦντας εὐηργετηκέναι τὴν πόλιν. τοὺς ἀφ 
᾿ 2 Ἷ Υ 3 

Αρμοδίέου καὶ ᾿Δριστογείτονος᾽ ἐνθάδε δὲ οὐδέν ἐστιν 
| «» » , -» 3 

ἡ ἐξαίρετον. τῷ γὰρ ἀγράφως τὸ πρᾶγμα γίγνεσϑαι καὶ 

μήτε κατὰ νόμον μήτε κατὰ ψήφισμα περὶ οὐδενὸς 

ὕλως ἀπείρηται, καὶ ἐπὶ παντὶ συμβῆναι δυνατόν 

ἐστιν, ἐφ᾽ ὅτῳ ποτὲ ἂν δόξῃ τῷ στρατηγῷ. καὶ μὴν ὅ 

γε νόμος δεινὸν ἐδόκει ποιεῖν ἀφαιρούμενος τοῦ δή- 

μου τὴν ἐξουσίαν, ὥστε μηδὲ τὸ λοιπὸν ἐξεῖναι ψη- 

φίσασϑαι τὴν δωρεὰν ταύτην. καὶ πόσῳ κρεῖττον 

τὴν ἀρχὴν κωλῦσαί τι διδόναι τὸν δῆμον. εἰ μὴ συν- 

ἐφερε τῇ πόλει, ἢ καταλιπόντα τὸ χαρίξεσϑαι τὸ ἀφαι- : 

ρεῖσϑαι ταῦτα ἐφ᾽ ἑνὶ ποιήσασϑαι; αἰσχροῦ γὰρ ὃν- 

τος. ὡς οὐδ᾽ ἂν εἷς ἀντείποι. τοῦ. ἀφαιρεῖσϑαι τοὺς 

λαβόντας τι. κατὰ μὲν τὸν νόμον τοῦτο ἅπαξ ἐγέγνετο, 

χατὰ δὲ τὸ ἔϑος ἀεὶ συμβαίνει. καὶ μὴν εἰ δοκεῖ δυσ- 

χερὲς τὸ ἀφαιρεῖσϑαί τινος ἐξουσίας τὴν πόλιν, καὶ : 

ὑμεῖς ἀφαιρεῖσϑε τὴν ἐξουσίαν τοῦ φυλάττειν βέβαια 

τὰ δοϑέντα τοῖς λαβοῦσιν. ὕὅτῳ.γὰρ ἂν ὑμεῖς δῶτε 
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τὴν τιμήν, οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἐφ᾽ ὑμῖν τὸ ἐᾶν ἔχειν αὐτήν" 

ἀλλ᾽ εἷς ἀνὴρ ἀεὶ τούτου κύριος, ὁ στρατηγῶν. καί- 

τοι χεῖρόν ἐστι τὸ ἔϑει μὴ ἐφ᾽ ὑμῖν εἶναι τοῦ κατὰ 

νόμον κεκωλυμένου. 

. ἐξουσίαν τούτου τρόπον τινά, ὃ πράττειν ἑαυτοὺς νό- 

μῷ κεκωλύχασιν, ἀλλ᾽ ἀπέστησαν 

ἐπὶ δὲ τοῦ ἔϑους οὐδὲ τοῦτο ἔστιν εἰπεῖν 

ἑκόντες διὰ τὸ 

συμφέρον. 
ὅτι αὑτούς, εἴπερ ἄρα, ἀφήρηνται τοῦϑ᾽ ὑπὲρ οὗ 

μήτε ἔκριναν μήτε ἐβουλεύσαντο. καὶ μὴν ἐκεῖ γε 

παραμυϑίαν τινὰ ἔσχον τὸ τοῦ πράγματος ἴσον καὶ 

κοι νόν ̓ ἁπάντων ὁμοέως ἀφαιρουμένων τὰς ἀτελείας, 

ὑμῖν δὲ ὃς ἂν τύχῃ τῆς εἰκόνος ἀφήφηται καὶ 
ἔτι δὲ ἐκεῖ μὲν οὐχ ἵνα ἄλλος 

ἢ .. ,ἢ 

υμῖν δὲ 

παρ᾽ 

πολλάκις ὁ βελτίων. 
ἢ, " " ᾽ “- 6 ᾿ " ᾽ 

λάβη. τὸν ἔχοντα ἀφῃρεῖτο ὁ νόμος παρ 
᾿ ᾿ ἕι " ᾽ ἢ 

. τούτου χάριν γίγνεται, ὃ τῷ παντὶ λυπηρότερον ἐστι 
Ὶ -.,,} " 

τοῦ μόνον ἀποστερεῖσθαι. καὶ μὴν ἐκεῖνο γε οὐδεὶς 
» 

ἀγνοεῖ δήπουθεν, ὅσῳ δοκεῖ χαλεπώτερον τὸ δι᾽ ἀλ- 

λον τι πάσχειν τοῦ δι᾽ αὑτόν. οὐκοῦν ἐκ μὲν τοῦ νό- 
» Ι 7 ᾿ 3 ᾽ 

μου συνέβαινεν, ἵνα μὴ τινες ἔχωσι τας ἀτελείας, 
ἃ ᾽ ἡ .. ξ , " " . ᾿- ,. αἰ .» 

περὶ ὧν ὡς ἀναξίων ἔλεγεν, ἁποδοῦναι τους λοιποῦυς 

Ἢ ᾿ ᾽ ᾽ , ᾿ 

οὗ μὲν γὰρ οὐκ ἀφῃθηνται τὴν θνϑι 

"ΠΝ “- γε νω. Μ᾿" “» ῳ Δ. 

ἐκ δὲ τοῦ παρ᾽ υμῖν ἔϑους, ἵν ἀλλοι λαβῶσι, τους ἔχον - 85» 

τας ἀποστερεῖσϑαι γίγνεται. τῷ παντὶ δὲ τοῦτο τοῖς 
ἤ Ἷ ᾿ "] ᾽ ᾿ ᾽ 3 

πάσχουσι βαρύτερον. εἰ τοίνυν ἐφ᾽ ὧν μαλιστὰ ἄναγ- 

ἐπὶ τούτων βούλοιτο τις ἰδεῖν, τίνας 
Ψ ω. - -» ἃ “ Ἶ , Ἕ | ᾽ “» 

ἀδικεῖ τοῦτο τὸ ἔϑος καὶ τίνας ἔμελλε λυπήσειν ἐκεῖ- 
καῖον ἐστιν, 

νος ὁ νόμος, ἀφελὼν τοὺς μὴ μόνον ἔχοντας ἀτέλειαν, 

ἀλλὰ καὶ εἰκόνος τετυχηχότας, οὕτω σκοπείτω τοὺς 

λοιποὺς ἑκατέρων. οὗτοι μὲν γὰρ τρόπον τινὰ οὐδὲ 

ὃ γὰρ εἰλήφεσαν ἐν προσϑήκης μέρει: 

τῆς μείζονος δωρεᾶς αὐτοῖς τηρου- 

“" , ϑω»» . 

ἔπασχον οὐδὲν 
» 3 , 

τοῦτο ἁἀπωῶλλυον, 
' »νἤ »ν “ Ἢ ς Ἶ 

μένης" ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ἴσος ἂν γένοιτο ὁ λόγος. 
" , " Ἀ εν .ἢ φ ᾽ .ὡῈ Ἁ ““ - 

ἀλλ᾽ ἔστι μὲν δῆλον καὶ αὐτοϑὲν οἶμαι τὸ πραγμὰ 

0 ἢ 
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3 ,ὕ 

θπσῳ γὰρ τὸ τὴς εἰκόνος μεῖξον ἢ τὸ τῆς ἀτελείας, 

τοσούτῳ κρείττονες οὗ τούτου τυχόντεῦ᾽ ἔτι δ᾽ ἂν 

οὕτω γένοιτό γε ὁ λόγος φανερώτερος᾽ ἡ μὲν γὰρ 

ἀτέλεια τοὺς λαβόντας εὐπορωτέρους ποιεῖ καὶ οὗτοι 

μάλιστα ἐπιϑυμοῦσιν αὐτῆς οἵτινες ἂν ὦσι περὶ χρή- ; 

ματα ἐσπουδακότερ᾽ γ ἡ δὲ εὐκὼν τὸ σεμνὸν μόνον ἔχει 

καὶ τὸ τῆς τιμῆς. ὅσῳ δὴ πάντες εἴποιμεν ἂν κρείτ- 

τους τοὺς προῖκα καὶ δόξης μᾶλλον ἕνεκεν αἵρουμέ- 

νους εὖ τινας ποιεῖν τῶν ἐπ᾽ ἀργυρίῳ καὶ διὰ κέρδος, 

τοσούτῳ φαίην ἂν ἔγωγε οὐ μόνον ἀμείνους ἀνϑρώ- 

πους ἀδικεῖν τοῦτο τὸ ἔϑος . ἀλλὰ καὶ ὑπὸ βελτιόνων 

ὑμᾶς κωλύειν εὖ πάσχειν ἤπερ ἐκείνους ὃ νόμος. ἀλλ᾽ 

ἔγωγε ἀπορῶ τί δήποτε οὐχὶ καὶ νόμον. τίϑεσϑε ἐπὶ 

τούτῳ, καϑ'᾽ ὃν ἔσται τὸ λοιπόν, εἴπερ ὑμῖν ἀρέσκει. 

νὴ 4ὦ΄. αἰσχύνην γὰρ οὐ μικρὰν ἔχει νόμος τοιοῦτος 

ἐν τῇ πόλει κείμενος. εἶτα ὃ γράφειν αἰσχρὸν ἡγεῖ- 

σϑε, τοῦτο ποιεῖν οὐκ αἰσχρόν ἐστι; καὶ πόσῳ Ψφεξεν 

τον μὴ χρησϑαί τισι τῶν φαύλως γεγραμμένων ἢ 

ποιεῖν; ἢ ποτέρους ἂν εἴποιτε βελτίους, τοὺς οὕτως 

ἔχοντας πρὸς τὰ ἄτοπα, ὥστε ἀπέχεσϑαι καὶ δεδο- 

μένων, ἢ τοὺς οὐ συγκεχωρημένα πράττοντας: ἀλλ᾽ 

Ν ἔγωγε φαίην ἄν, ὁμολογουμένου τοῦ μηδαμῶς δεῖν 

Ἧπ μηδὲν ἄδικον πράττειν μηδὲ ἀπρεπές, παρ᾽ οἷς ἂν 

νόμῳ γίγνηται τὸ τοιοῦτον. 

ρίαν ἢ παρ᾽ οἷς ἂν κατὰ ἔϑος. πρῶτον μὲν γὰρ ὃ 

μος ῥητός ἐστι, καὶ οὐκ ἄν ποτε γένοιτο χείρων" οὐ 

γὰρ ἔστιν οὔτε ἀφελεῖν οὔτε κἰἠμοῤφνθνα τοῖς Ῥεγοσμὲ 

μένοις τὸ δέ γε ἔϑος. ἂν ἢ φαῦλον; ἀνάγκη καὶ 

φαυλότερον ἀεὶ γίγνεσθαι τῷ μὴ κατειλήφϑαι μηδὲ 

ὡρίσϑαι. λέγω δ᾽ οἷον εὐθὺς τοῦτό φασι τὴν ἀρχὴν 

λαβεῖν ἀπὸ τῶν συντετριμμένων καὶ οὐδὲ ἐφεστώτων 

ἐπὶ ταῖς βάσεσι" τούτοις γὰρ ἀποχρῆσϑαι τοὺς στρα- 

ἥττονα ἂν ἔχειν κατήγο- 
ὃ 

νό- ν 
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τηγοὺς ἐπισκευάζοντας καὶ τρύπον τινὰ ἐξ ἀρχῆς ποι- 

οὔντας ἑτέρους. εἶϑ᾽, ὅπερ λοιπόν, τοὺς ὑγιεῖς μέν, 

οὐκ ἔχοντας δὲ ἐπιγραφάς, ἐπιγράφεσθϑαι" καὶ τὸ 
λοιπὸν ἤδη καὶ τῶν ἐπιγεγραμμένων τινὰς τῶν σφό- 
ὃρα παλαιῶν" ἔστω γὰρ ὃ λέγουσιν ἀληϑές εἶθ᾽ 

ὕστερον ἀνάγκη μηδεμίαν εἶναι διάκρισιν" καὶ γὰρ 

ἐπὶ τῶν ἄλλων οὕτως ἔχει. δαπάνης, ἀκοσμίας, τρυ- 
φῆς. οὐδέποτε τῶν χειρόνων ἐϑῶν οὐδὲν εὑρήσετε 
ἱστάμενον οὐδὲ διαμένον, ἕως ἂν παντάπασι κωλυϑῇ. 
διὰ γὰρ τὸ δέχεσϑαι πρόσϑεσιν ἀεὶ καὶ τὸ παρὰ μι- 
κρὸν ἀνεξέλεγκτον εἶναι καὶ μηδενὶ φαένεσϑαι ῥα- 
δέως. ὅσῳ τοῦτο ἐκείνου κάκιον, ἐπὶ πᾶν πρόεισιν, 

ὥσπερ οἶμαι καὶ τῶν ἑλκῶν τινα καὶ τῶν νοσημάτων 
ὅσα ἐξ ἅπαντος αὔξεσϑαι φύσιν ἔχει. πρὸς τούτῳ δὲ 

κἀκεῖνό ἐστιν" οἵ μὲν νόμῳ τι πράττοντες τῶν πο- 
νηρῶν οὐχ ὡς τοιοῦτον αὐτὸ πράττουσιν, ἀλλὰ ἐξη- 

πατημένοι᾽" τοὺς δὲ ἔϑει φαῦλα ποιοῦντας ἅπαντες 

ἂν φαῖεν εἰδότας ἁμαρτάνειν, ἅ γε μηδ᾽ αὐτοῖς ἐπι- 

τήδεια εἶναι γεγράφϑαι δοκεῖ. μὴ τοίνυν εἰ πρότε- 
ρον ἤρξατο καὶ χρόνος πλέων γέγονε, διὰ τοῦτο ἔλατ- 

τον ὑμῖν νομίζετε προσήκειν αὐτὸ ἀνελεῖν" οὐδὲν 

γὰρ ἥττονα αἰσχύνην ὕφλουσιν οἵ φυλάττοντες τὰ 
τοιαῦτα τῶν παραδεξαμένων. ἀλλὰ τοὐναντίον μᾶλ- 
λον ὑπόκεινται τοῖς βουλομένοις αἰτιᾶσϑαι. τὸ μέν 

πρῶτον γιγνόμενον οὐδὲ λαϑεῖν ἀδύνατον τοὺς τότε, 

καὶ ταῦτα φυλαττομένων ἔτι τῶν ποιούντων τὸ δὲ 

ἐκ πολλοῦ συμβαῖνον ἀνάγκη μηδένα ἀγνοεῖν, ἄλλως 

τε παντελῶς ἀνῃρημένης ὑμῶν τῆς προφάσεως ταύ- 
της. οἵγε περὶ αὐτοῦ τούτου καϑησϑε κρίνοντες. 
“ Ἵ .»Ψνν ᾽ " . “ - » " - 

90 ὥσπερ οὖν εἰ ἀαἀρξασϑαί τινος ἔδει τῶν καλῶν υμᾶς, 
Ἢ - ν] "" ἅ “» ῥ ὔ " ᾿ ἂ»" Ἅ 

οὐκ ἂν ὠκνεῖτε διὰ τοῦτο. ομοέως εὐλογῶς ἔχει. καν 
-" , γι Υ͂ "»" , , δ , 3 

λῦσαί τι τῶν φαύλων δέῃ. μὴ τοίνυν ὁ χρόνος ὥφε- 
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“ ,’ ν μι “, 3 Ἁ [ ὃ 

λείτω τὸ ἔϑος. εἴπερ ἐστὶ μοχϑηρον. ὡς παλαι νο- 
, , 3 Ἁ .] , 

μίξω πεποιηκέναι φανερὸν. οὔ γὰρ εἰ πολὺν χρόνον 
ω: ὃ » .,» -» : , "ἣ 

ἔβλαψεν ὑμᾶς, διὰ τοῦτο οἶμαι προσήκειν αὕτοὸ 
ἤ “ Ψ ον 2, 

᾿εμηδέποτε παύσασϑαι βλάπτον. οὐδὲ γὰρ ἄνδρα μο- 
Ἁ ᾿Ὶ -ν “ 3 “ -" ἢ) ἤ 

χϑηρον ἔκ πολλοῦ λαβόντες ἀφήσετε τοῦ χρονοῦυ χαριν : 
ζ ..» ᾿ »ἭἬ εἰ ’ ὃ“, , , 

οὗ διῆλϑε πονηρὸς ὧν. οὐδὲ γε εἴ τις νόσον ἰάσασϑαι 
υ.»ν "" - 7 ᾿ »] Ἵ 3 “Ὁ 

δύναιτο ἐνοχλοῦσαν πάλαι, φείδοιτ᾽΄ ἂν ἐξ ἀρχῆς 
6 ἢ Ἂν Ἂ " Ἂ» -»" Ἁ 

ὑγιαίνειν. οἶμαι ὃ υμᾶς, εἴ τις ϑεῶν φανερὸν 
ὡ» , ν ’ δ» “ ᾿ 

υμῖν ποιήσειε τὸ μέλλον αὐϑίς ποτὲ λυπήσειν τὴν 
Υ , , -»" ς .-- " " 

πόλιν. πάντως φυλαξεσϑαι τοῦτο, ἐν υμῖν γε ὃν 
" “ " , ,» ἃ 

εἶτα τοῦ μὲν ἑτέρους βλάψοντος οὐκ ἀμελήσετε. ἐπει- 
Ὰ ᾿ -" , ἣ Ἵ “" 3 Ἁ ᾿, 

δὴ μετὰ ταῦτα ἔσται" τὸ δὲ ὑμᾶς αὐτοὺς τὰ μέγιστα 
Ν ν ’ , » Ἁ 5' 

ἀδικοῦν ἐάσετε. εἰ πρότερον ἤρξατο; τουτὶ μὲν ον 
παντελῶς εὔηϑες, εἴ τις οἴεται μηδέποτε δεῖν κωλῦ- 

Ἁ ἤ μι ἤ 3 “" 

σαι τὸ συνήϑως μέν, ἀτόπως δὲ γιγνόμενον. ἀξιῶ 
Ἄν) ᾿ - "" -" “-“ χη - 

δ΄ υμᾶς ἐκεῖνο ἐνθυμηϑῆναι μᾶλλον, οτι πολλῶν 
» Ὶ ν᾿ " ᾽  » τ , 

ὀντῶν χατὰ τὴν πόλιν. ἐφ᾽ οἷς ἀπασιν εὐλογῶὼς σε- 
ἤ - Ἀ -" Γ » γ , 

μνύνεσϑε, πρῶτον μὲν τῶν νόμων καὶ τῆς εὐταξίας 
-ν ᾽ν , 2 Φ' 

τῆς περὶ τὴν πολιτείαν, ἐφ᾽ οἷς καὶ μάλιστα φιλοτι- 
- “" ἷ -" "ἢ " “ 

μεῖσϑε,. ἔπειτα οἶμαι καὶ τῶν τοιούτων, ἱερῶν, ϑεα- 
᾽ »"» . Ἁ Ἁ "-Ἕ 

τρῶν. νεωρίων, τειχῶν, λιμένων" ὧν τὰ μὲν πλοῦ- 
τον ἐμφαίνει καὶ μεγαλοψυχίαν καὶ τὸ μέγεϑος τῆς 

, “ Ἁ ἃ ᾿. Ἁ ,. 

πρότερον δυνάμεως. τὰ δὲ καὶ τὴν πρὸς τοὺς ϑεοῦυς 
, ᾿" 3 ο ᾿Ὶ χ δ ει κυ »" -“" 

εὐσέβειαν. οὐδενὸς ἧττον ηδεσϑὲ ἐπὶ τῷ πληϑει τῶν 
3 Ν “ 3 ᾿ ἤ , 

ἀνδριάντων. εἰκότως οὐ γὰρ μόνον κόσμον φέρει 
Ἁ “" ἰχ ἍΝ» - ᾽ ἤ 3 ). 

τὸ τοιοῦτον. ὠσπερ ἄλλο τι τῶν ἀναϑημάτων. ἀλλα 
. Ἁ ν 3 Υ ; 

καὶ τὴν ἰσχὺν τῆς πόλεως οὐχ ἥκιστα ἐπιδείκνυσι καὶ 
ἢ Υ » Ἁ 3 , ᾿ , -» ᾿» 

ὭΝΤΟ ἡϑος. οὔτε γὰρ εὺ πασχουσιν ὑπὸ πολλῶν οἱ τυ- 
, ᾿ ᾿ “ , 

πα χῦντες οὔτε ϑέλουσιν οὔτε ἴσως δύνανται πολλοὺς 
-» ," "ἢ μ ιᾳἷτ᾿» " ᾽ ᾿ , ᾿ ᾿ 

τιμᾶν. ἔτι δὲ κἀκεῖνό ἐστιν" οὐ γὰρ μόνον δια το: 
Ξ: δώ. » ’ » 

πλείστους εἶναι παρ᾽ ὑμῖν ἀνδριάντας τοῦτο συμβέ- 
κ 3 3 ε ".» ι. ἡ ’ , 

βηκεν, ἀλλ΄ οἵἷμαι καὶ δια τὸ Ῥωμαίους πολλάκις 
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πανταχόϑεν εἰληφότας κατασκευὴν ἱερῶν καὶ βασι- 

λείων μηδέποτε κινῆσαι τῶν παρ᾽ ὑμῖν μηδέν" ὅπου 

καὶ Νέρων. τοσαύτην ἐπιϑυμίαν καὶ σπουδὴν περὶ 

τοῦτο ἔχων. ὥστε μηδὲ τῶν ἐξ Ὀλυμπίας ἀποσχέσϑαι 

5 μηδὲ τῶν ἐκ Δελφῶν, καίτοι πάντων μάλιστα τιμή- 

σας ταῦτα τὰ ἱερά. ἔτι δὲ τοὺς πλείστους τῶν ἐκ τῆς 

ἀκροπόλεως ᾿4ϑήνηϑεν μετενεγκεῖν καὶ τῶν ἐκ Περ- 

γάμου πολλούς. αὐτῷ προσήκοντος ἐκείνου τοῦ τε- 

μένους περὶ μὲν γὰρ τῶν παρ᾽ ἄλλοις τί δεῖ λέγειν; 

ιὸ τοὺς παρὰ μόνοις ὑμῖν εἴασε, καὶ τοσαύτην ἐπεὸ εί- 

ξατο εὔνοιαν καὶ τιμὴν ἅμα πρὸς ὑμᾶς, ὥστε τὴν 

πόλιν ἅπασαν ἱερωτέραν κρῖναι τῶν; πρώτων ἱερῶν. 
ἣν" ᾿ ΝΜ - τι . 

ἴστε γὰρ "ἄκρατον ἐκεῖνον. ὃς τὴν οἰχουμένην σχξ- 05} 
ν 0ΐν Ἁ , ’ ᾿ ᾿ 

δὸν ἀπασὰν περιελϑῶων τούτου χαριν καὶ μηδὲ κώμην 
, { " ὔῳ ᾿ ιν" 

ι. παρεὶς μηδεμίαν, ὡς κἀνθάδε κε. λυπουμένων ὃ 

ὑμῶν, ὅπερ εἰκός, κατὰ ϑέαν ἔφη παρεῖναι" μηδὲ 

γὰρ ἔχειν ἐξουσίαν μηδενὸς ἅψασϑαι τῶν ἐνθάδε. 

τοιγαροῦν δίχα τοῦ κοινοῦ τῆς ὕψεως κύσμου καὶ δό- 

ξαν ὑμῖν ἑτέραν. περιποιεῖ τὸ τῶν εἰκόνων πλῆϑος. 

0 τῆς γὰρ πρὸς τοὺς ἡγουμένους φιλίας καὶ τῆς παρ᾽ 

ἐχείνων ἐντροπῆς ἀπόδειξις φαίνεται ταῦτα. εἶτα 

Ῥωμαῖοι μὲν καὶ Νέρων οὕτω τὰ παρ᾽ ὑμῖν ἐτήρησαν 

καὶ σεμνὰ ἔκριναν" ὑμεῖς δὲ οὐ φυλάξετε; καὶ Νέ- 

φῶν μὲν ὁ τῶν βασιλέων σφοδρότατος καὶ πλεῖστον 

25 αὑτῷ διδοὺς καὶ πρὸς ἅπασαν ἐξουσίαν πάντ᾽ ἐλάττω 

νενομικὼς οὐδενὸς ἀφείλετο τὴν εἰκόνα τῶν παρὰ 

μόνοις ἹΡυδίοις τιμηϑέντων" αὐτοὶ δ᾽ ὑμεῖς ἀφαιρεῖ- 

σϑε; καὶ πόσῳ κρεῖττον ἦν κἀνϑάδε ταὐτὸ γεγο- 

νέναι; παρὰ μὲν γὰρ τοῖς ἄλλοις μένει τὰ τῶν τιμη- 

0 ϑέντων ὀνόματα καὶ τὰς ἐπιγραφὰς οὐδεὶς ἂν ἀπα-ϑοΝ 

λείψειεν᾽ ὑμεῖς δ᾽ ὥσπερ κακὸν τι πεπονϑότες ὑπ᾽ 
᾽ - 

αὐτῶν ἐχχαράττετε. καίτοι φαίη τις ἄν, εἰ καὶ παρὰ 
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τῶν βασιλέων ἀνῃροῦντο, μηδὲν οὕτως ἀδικεῖσϑαι 

τοὺς ἄνδρας. οὐ γὰρ ὡς δώσοντες ἑτέροις, ἀλλὰ 

κόσμου δεόμενοι μετέφερον; ὥστ᾽ οὐδεὶς αὐτῶν ἀφή- 

θει τὸ ὕνομα, οὐδ᾽ αὖ χεῖρον ἀπήλλαττον ἀντὶ Με- 

"πγάρων καὶ Ἐπιδαύρου καὶ τῆς ᾿ἀνδρίων ἢ Μυκονίων 

ἀγορᾶς ἐν τοῖς Ρωμαίων ἱεροῖς ἀνακείμενοι. κἂν 

ταῦτ᾽ ἀφῇ τις; βέλτιον τὸ γε καϑ' ὑμᾶς οὕτως αὐὖ- 

τῶν ἠφανίσϑαι τὰς τιμάς. οὐδὲν γὰρ ὑπῆρχεν ἁμάρ- 

τημα ὑμέτερον, οὐδ᾽ αὐτοὶ τοὺς δὐεργέτας ἂν τοὺς 

ἑαυτῶν ἠδικεῖτε καὶ τοὺς ἥφωας, ἀλλ᾽, εἴπερ ἄρα; 

γυνησννσθν αὐτοῖς. καὶ μὴν εἴ τις ὑμῶν πύϑοιτο. 

εἰ καὶ δόξει γελοιότερον, τί δήποτε οὔϑ᾽ ὑμεῖς οὔτ᾽ 

ἄλλος οὐδεὶς πηλίνους ποιεῖσϑε τὰς εἰκόνας τῶν κρι- 

ϑέντων ἀξίων εἶναι τῆς δωρεᾶς ταύτης. εὐχερέστερον 

δήπουϑεν ὃν καὶ μηδεμίαν ἢ παντελῶς μικρὰν δαπά- 

νὴν ἔχον" φαίητ᾽ ἂν οἶμαι" οὐ μόνον διὰ τὸ μὴ ὑβρί- 

ξεσϑαι; ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ διαμένειν, εἰ δυνατόν, εἰς ἀεὶ 

τὰς τιμὰς τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν. νῦν τοίνυν ἐπίστασϑε 

τοὺς ἀνδριάντας ὑμῖν ἅπαντας χηρίνων ὄντας ἀσϑε- 

νεστέρους. οὐ γὰρ εἰ τὸν ἥλιον φέρουσι; τοῦτο δεῖ 

σκοπεῖν. ὑπὸ γὰρ τῆς κολακείας τῆς πρὸς ἑτέρους δια- 

φϑείρονται; κἂν τῷ δεῖνι δόξῃ καὶ τῷ δεῖνι: δι᾿ ἡνδή- 

ποτ᾽ αἰτίαν οὐκέτ᾽ εἰσὶν οἵ πρότερον. πολὺ δὲ χεί- 

᾿οτ ρῶν ἡ τοιαύτη διαφϑορά. τότε μὲν γὰρ ἠλέγχετ᾽ 

ἂν ἡ τῆς ὕλης ἀσϑένεια, νυνὶ δὲ ἡ κακία τῆς πόλεως 

φαένεσϑαι δοκεῖ. τοιγαροῦν ὁμοίως δέδοτε τοὺς ἀν- 

δριάντας, ὥσπερ οἵ τὰς κόρας ταύτας ὠνούμενοι τοῖς 

παισί. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι διδόασιν οὕτως : ὥστε λυ- 

πεῖσϑαι μετ᾽ ὀλίγον συντριβέντων. ἄρα ἀγνοεῖτε 

τὴν προσοῦσαν αἰσχύνην τῷ πράγματι καὶ πόσον γέ- 

λωτα ὔφλετε δημοσίᾳ ψευδόμενοι, καὶ ταῦτα φανερῶς 

οὕτως; ἐν γοῦν τοῖς ψηφίσμασι γράφετε, στῆσαι δὲ 
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,. ἢ ν ὦ ὦ ν " Ἢ Β ω “ Υυα 

εἰκόνα τοῦ δεῖνος. Πῶς. εἴποι τις ἂν ὑμῖν. ανδρες 
Ὶ ω ν , Ἁ » - ἢ, “ ᾿ 

Ρύδιοι. στῆσαι γράφετε τὴν ἑστῶσαν, ἐὰν ουτῶ τυχῇῃ. 
, ’ -" ἥ ω ᾿ ν ν 

ποο πεντακοσιῶν ἐτῶν: διτὰ τῶν μὲν γυναικὼν ΤΟ 5] 

δ ὥ ᾽ ἣν ἡ , , Ἁ δ “ 

ὑποβαλλομένας παιδία πονηρὰς κρένετε καὶ δεινὸν τι 
Ν , ᾿ 3 - , 

» ποιεῖν ἡγεῖσϑε καταψευδομένας᾽" αὐτοὶ δὲ οὐκ αἰσχυ- 
" »Ὕ ͵ Ἀ ἃ 

νεσϑε τοῦτο ποιοῦντες ἐπὶ τῶν εἰκονῶν. καὶ τοῦυς 

ἀνδριάντας. ὧν οὐκ εἰσί, τούτων εἶναι λέγοντες. καὶ 
δ " ωὼ ᾿᾽ ἡ »" Ἁ - ἤ 

ταῦτα οὐκ ὄντες ἀνήκοοι τῶν κατα τῆς πολεὼῶς σκωῶμ- 
, Ὶ “" 3 Ν ῇ 

ματων;: φασὶ γοῦν πολλοὶ τοὺς Ρυδίων ἀνδριαντας 
“ἢ Ἁ " ’ 

ὁμοίους εἷναι τοῖς ὑποκριταῖς. ὥσπερ γαρ ἐκείνων 
, , , 

ἕκαστον ἄλλοτε ἄλλον εἰσιέναι. καὶ τοὺς ἀνδριαντας 

ὑμῖν ἄλλοτε ἄλλα λαμβάνειν προσῶπα καὶ μικροῦ 

δεῖν ὑποχρινομένους ἑστάναι. τὸν γὰρ αὐτὸν νῦν μὲν 
“, 3 

εἶναι Ἕλληνα, νῦν δὲ Ῥωμαῖον, πάλιν δ΄. ἂν οὕτωυ 
“ΝΥ... Χ..ὴ “μ 

τύχη. Μακεδόνα ἢ Πέρσην" καὶ ταῦτ᾽ ἐπ᾿ ἐνίων ου- 
Ἥ ἃ ᾽ , ᾿ " "»» Ἀ , ; ἃ 

τῶς ὥστε τὸν ἰδόντα εὐϑὺυς εἰδέναι. καὶ γὰρ ἐσϑὴης 
ἣ ἡ Γι » , “᾿ ἃ “ ὦ ᾿ ᾽ 

καὶ ὑπόδεσις καὶ τοιαῦϑ'᾽ ἕτερα τὸ ψεῦδος ἐλέγχει. 
: ᾿ , ᾽ 

καὶ μυρία ἐῶ τῶν γιγνομένων; οἷον τὸ πολλάκις ἂν- 

δρὸς σφόδρα γέροντος εἰκόνι νέου τινὸς τὸ ὄνομα 

ἐπιγράφειν, ϑαυμαστήν τινα οἶμαι δωρεὰν εὑρη- 

κότων ὑμῶν. εἰ μετά γε τῆς τιμῆς καὶ τὴν ἡλικίαν 
.» ὦ ἢ Ψ " " Ἢ ᾿ 

δέδοτε" καὶ πάλιν ἀϑλητοῦ τινος ἀνδριαντα ἑσταναι; 
ἡ »ν " Γι “ , Ων , 

ὡς ὄντα ἀνθρώπου παντελῶς ἀσϑενοῦς καὶ μετρίου 
Ἁ "» Ἁ Ἁ . Ἁ »» " -" 

τὸ σῶμα. τὸ μὲν γὰρ ἱππεύοντα τὸν δεῖνα ὁρασϑαι 
, Ρ - ".. ’ ω » Ἥ ω ᾽ 

5 παρ᾽ ὑμῖν ἢ πολεμίῳ συνεστῶτα ἡ στράτευμα ἐκτατ- 
» " ’ »" -" 6 “Ὸ᾽ 

τοντὰ ἄνϑρωῶπον οὐδεπώποτε τῆς γῆς ἀψαμενον τοῖς 
Ρ " Ἁ " ,. ΕΝ » ἤ - 

αὑτοῦ ποσὶ καὶ ἀπὸ τῶν μων καταβανταὰ τῶν φε- 
ν. 3 οἱ “" μμ .ω ὦ "κ᾿ »ν. ὦ... Ὃ 

ρόντων οὐδὲν ἴσως ἀτοπον" ἀλλ΄ ὁ δεῖνα γε ἕστηκε 
“ 7 Γ΄ αἱ ᾿ Ι -" ᾿, Ἁ " 

πυχτεύων παρ᾽ ὑμῖν. καὶ λέγω ταῦτα μὰ τὸν 4] ὲα 
3 ᾽ , ᾿ ,  . ϑω ' ᾿ 

οὐχ ἀπεχϑαάνεσϑαι βουλόμενος υμῖν οὐδὲ διασύρων 
" Γ " 4 Ὕ ' ΝᾺ ᾽ ἣῳ " - ΝᾺ 

τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ ὅπως μηδὲν ἀνάξιον ἑαυτῆς μηδὲ 
κλλό Χω χλλης ἢ , " “- . ᾿Ἶ καθ λ δ... 

αλλοτρίον τῆς αλλῆς ευχούμιας καὶ τῆς πολιτξυδϑ 
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φαίνηται ποιοῦσα. καί ἔ μοι δοκεῖ τις ἂν εἰκότως προ- 

αχϑῆναι διὰ τὴν πρὸς ἅπαν τας εὔνοιαν τοὺς Ἕλληνας, 

οὐ μόνον διὰ τὴν πρὸς ὑμᾶς. εἴ τι ἄρα ἐνθάδε ἔχοι 

«ηλμὴ καλῶς. εἰπεῖν καὶ μηνῦσαι. πρότερον μὲν γὰρ 

ἐχ πολλῶν συνειστήκει τὸ κοινὸν ἀξίωμα καὶ πολλοὶ 

τὴν Ἑλλάδα 1 ηὐξ ΞΟΨ. ὑμεῖς. ᾿4ϑηναῖοι, «Ἰακεδαιμόνιοι, 

Θηβαῖοι. χρόνον τινὰ Κορίνϑιοι, τὸ παλαιὸν 49- 

εϑμ γεῖοι. νυνὶ δὲ τὸ μὲν τῶν ἄλλων οὐδέν ἐστιν. οἵ 

μὲν γὰρ αὐτῶν ὅλως ἀνήρηνται καὶ ἀπολώλασιν, οἵ 

δὲ ἀσχημονοῦσι πράττοντες οἷα ἀκούετε καὶ πάντα 

τρόπον τὴν παλαιὰν δόξαν ἀφανίξοντες, οἰόμενοι 

τρυφᾶν οἵ ἀνόητοι καὶ κέρδος ἀριϑμοῦντες τὸ μηδένα 

χωλύειν αὐτοὺς ἁμαρτάνοντας. λοιποὶ δὲ ὑμεῖς ἐστε" 

καὶ γὰρ μόνοις ὑμῖν ὑπάρχει τὸ δοκεῖν ὄντως τινὰς 

γεγονέν αἱ καὶ μὴ τελέως καταπεφρονῆσϑαι. διὰ μὲν 

γὰρ τοὺς οὕτω χρωμένους ταῖς ἑαυτῶν πατρίσιν, ὡς 

ἀληϑεύοντες ἔνιοι λέγουσιν, οὐδὲν ἐκώλυε πάλαι 

Φρυγῶν πάντας ἢ Θρακῶν ἀτιμοτέρους γεγονέναι 

τοὺς Ἕλληνας. ὥσπερ οὖν οἰκίας ἠφημωμένης εὐ- 

δαίμονος καὶ μεγάλης; ὅταν εἷς, ἔτι λοιπὸς Ἷ διάδοχος, 

ἐν ἐκείνῳ πάντα ἐστί. κἂν οὗτος ἁμαρτάνῃ τι καὶ 

ἀκούῃ κακῶς. τὴν ὅλην δόξαν ἀφανίξει τῆς οἰκίας 

χαὶ πάντας καταισχύνει τοὺς πρότερον᾽ οὕτω τὰ 

ὑμέτερα νῦν ἔχει πρὸς τὴν Ἑλλάδα. μὴ γὰρ οἴεσϑε 

πρωτεύειν αὐτῆς. ἄνδρες ἹῬύδιοι, μὴ οἴεσϑε. τῶν : 

γὰρ ξώντων ἔτι καὶ τῶν αἰσϑανομένων τιμῆς ἢ ἀδο- 

ξίας ἔστι πρώτους εἶναι. τὰ δὲ ἐκείνων οἴχεται καὶ 

πάντα τρόπον αἰσχρῶς καὶ ἐλεεινῶς διέφϑαρται " καὶ 

ὑρῃ οὐδὲ ἐπινοῆσαι λοιπὸν ἔστι τὴν ὑπεροχὴν καὶ τὴν 

μρηφημμνημμμα τῶν παϑῶν εἴς γε τοὺς ἄνδρας ὁρῶντα. 

ἀλλ᾽ οἱ λέϑοι μᾶλλον ἐμφαίνουσι τὴν σεμνότητα καὶ 

τὸ ΙΝ τῆς Ἑλλάδος καὶ τὰ ἐρείπια τῶν οἰκοδομη- 
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μάτων" ἐπεὶ αὐτούς γὲ τοὺς ἐνοικοῦντας καὶ τοὺς 

πολιτευομένους οὐκ ἂν εἴποι τις οὐδὲ Μυσῶν ἀπο- 

γόνους ὥστε ἔμοιγε δοκοῦσι τῶν οὕτως οἰκουμένων 

αἱ τελέως ἀνῃρημέναι πόλεις πρήννον ἀπαλλάττειν. 

ὑγιὴς γὰρ ἡ τούτων μνήμη μένει. καὶ τὸ ὄνομα δι᾽ 

οὐδὲν ὑβροίζξεται τῶν πρότερον καλῶν" ὥσπερ οἷ μαι ἢ 

καὶ τῶν τεϑνεώτων τῷ παντὶ βέλτιον τὰ σώματα 

ἀνῃφῆσϑαι καὶ μηδένα ὁρᾶν ἢ φαίνεσϑαι σηπόμενα. 

καὶ ταῦτα μὲν ἴσως πλείω τῶν εἰκότων ἐπῆλϑέ μοι 

᾽ μνησϑέντι τῆς ὅλης καταστάσεως. ἐκεῖνο δ᾽ ὑμῖν 

ἐβουλόμη ν ποιῆσαι φανερόν, ὅτι μόνοι καταλείπεσϑε 

τῶν Ἑλλήνων, οἷς ἂν καὶ παραινέσαι τις καὶ περὶ ὧν 

ἔστιν ἔτι λυπηϑῆναι δοκούντων ἁμαρτάνειν. εἰκό- 

τως ἂν οὖν πρόσχοιτε αὑτοῖς καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα 

ἐξετάξοιτε ἀκριβέστερον τῶν προγόνων. ἐκείνοις μὲν 

γὰρ ἐν πολλοῖς ὑπῆρχεν ἑτέροις ἡ τῆς ἀρετῆς ἐπίδει- 

, ἐν τῷ προεστάναι τῶν ἄλλων, ἐν τῷ βοηϑεῖν 

ς ἀδικουμέ νοις. ἐν τῷ συμμάχους κτᾶσϑαι, πόλεις 
ξιο ἂν 

οἵ το 
οἰκίζειν, νικᾶν πολεμοῦντας" ὑμῖν δὲ τοιοῦτον μὲν 

υὐδὲν πράττειν ἔνεστι, καταλείπεται δ᾽ οἶμαι τὸ ἑαυ- 

τῶν προεστάναι καὶ τὴν πόλιν διοικεῖν καὶ τὸ τιμῆσαί 

τινα καὶ κροταλίσαι μὴ τοῖς πολλοῖς ὁμοέως καὶ τὸ 

βουλεύσασϑαι καὶ τὸ δικάσαι καὶ τὸ τοῖς ϑεοῖς ϑῦσαι 

χαὶ τὸ ἄγειν ἑορτήν ἐν οἷς ἅπασιν ἔστι βελτίους τῶν 

. ἄλλων φαίνεσϑαι. τοιγάρτοι καὶ τὰ τοιαῦτα ὑμῶν 
,ὕ ἤ Α -“" 3 

ἐπαίνου τυγχᾶνει: καὶ γιγνωσκεται παρὰ πᾶσιν οὔλχ (15 
δ ᾿ ᾿ ἤφι " “ νι. ’ “ ν. 

ὡς μικρά, τὸ βάδισμα, ἡ κουρά, τὸ μηδένα σοβεῖν διὰ 
"» ᾿ 3 , ς ΝΑ .. } ᾿. Ὶ ᾽ , 

τῆς πόλεως, ἀναγκαάξεσϑαι δὲ διὰ τὴν ὑμετέραν συνη- 
Ἁ “»" "" 

ϑειαν καὶ τοὺς ἐπιδημοῦντας ξένους καϑεστῶτας πο- 
ἤ ἡ Ἁ 3 ᾿ ᾿ 

ρεύεσϑαι" καϑάπερ οἶμαι καὶ τοὺς ἀγροίκους ἰδεῖν 
“ με , ὝἼ ᾽ " 

ἔστιν. ὅταν εἰς παλαίστραν ἡ γυμνάσιον ἔλθωσιν. 
᾽' Ἷ " ᾿ " - 

ἧττον ἀρρύϑμως κινουμένους" ἔτι πρὸς τούυτοις τὴς 
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ἐσϑῆτος ὁ τρόπος, τὸ ἴσως ἂν τινι γελοῖον φανέν. τῆς 

πορφύρας τὸ μέτρον" τὰ φανερώτερα ἤδη, τὸ μεϑ' 

ἡσυχίας ϑεωρεῖν, ὁ ποππυσμός " πάντα ταῦτα σεμνὴν 

τὴν πόλιν ποιεῖ, διὰ ταῦτα τῶν ἄλλων διαφέρειν δο- 
χεῖτε. ἐπὶ τούτοις ἅπασι ϑαυμάξεσϑε, ἀγαπᾶσϑε᾽ 

τῶν λιμένων, τῶν τειχῶν, τῶν νεωρίων μᾶλλον 

ὑμᾶς κοσμεῖ τὸ ἐν τοῖς ἔϑεσιν ἀρχαῖον καὶ Ἑλληνι- 

χόν. τὸ παρ᾽ ὑμῖν μὲν ὅταν τις γένηται. εὐθὺς αὐτὸν 

ἀποβάντα εἰδέναι, κἂν τύχῃ βάρβαρος ὦν, ὅτι οὐ 

πάρεστιν εἴς τινα πόλιν τῆς Συρίας ἤ τῆς Κιλικίας" 

Υ ὐν παρ᾽ ἄλλοις δὲ ἂν μή τις ἀκούσῃ τοῦ τύπου τὸ ὄνομα, 
᾿ ᾽ - κέ ἡὰ ἤ “,, ’ 

φέρε εἰπεῖν ὅτι καλεῖται Δύυχειον ἡ Δκαδημεια. μη- 

δὲν διαφέρειν. τίνος οὖν χάριν ταῦτα παυόμενος 
Ν , ᾿ ’ “-»" ἤ ν , 

ἤδη λέγω καὶ τί δηλῶσαι βουλόμενος: οτὲ τοσουτῷ 
-» , Υ »" ΝῸ ν.» Ἁ ὮΝ 

μᾶλλον ὑμᾶς φιλοτιμεῖσθαι δεῖ καὶ μηδὲν παρα- 
"»" ,). χὰ ᾽ Ω 

πέμπειν τῶν γιγνομένων. καν οὑτῶς ἔχητε ἐν ἀπα- 
Γ ᾿ , ᾽ ἢ Ξ- 

σιν οἷς πράττετε, ἴσως οὐδὲν δόξετε κακίους εἶναι 
- ᾿. Ἁ 

τῶν προγόνων. τὸ γὰρ ἐν τοιαύτῃ καταστάσει δια- 

πκφυλάττειν ἑαυτοὺς καὶ μένειν ἐπὶ τοῦ τῆς ἀρετῆς 

σχήματος ϑαυμαστὸν ἔμοιγε δοκεῖ" καϑάπερ οἶμαι : 

καὶ τῶν πλεόντων ἰδεῖν ἔστι χειμῶνος μὲν ἐπιπεσὸν- 

τος ἢ σφοδροῦ τοῦ πνεύματος μηδὲ τοὺς ἀσελγεστά- 

τους αὐτῶν αἰσχρόν τι ποιοῦντας, ἀλλὰ πρὸς μόνῳ 

τῷ πλεῖν ὄντας, ἐν δὲ τῇ γαλήνῃ καὶ τῶν ναυτῶν 

καὶ τῶν ἐπιβατῶν ἐπιπολάξουσαν τὴν ὕβριν, κἂν μὴ : 

ὦσιν ἀκόλαστοι" τὸν αὐτὸν οἶμαι τρόπον ὃ μὲν πόλε- 

μος εἴωϑε καὶ τοὺς φαυλοτέρους εἴργειν καὶ κρα- 

τεῖν, ἐν τοσαύτῃ δὲ εἰρήνῃ καὶ ῥαϑυμίᾳ τῶν ἀρί- 
στων ἀνδρῶν εἰς μηδεμίαν αἰσχύνην μηδὲ ἀταξίαν 
ὑπενεχϑῆναι. 
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ΠΡῸΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ͂Σ. 

"ἢ 

“Αρά γε βούλοισϑ᾽ ἄν, ὦ ἄνδρες, σπουδάσαι 
χρόνον μικρὸν καὶ προσέχειν, ἐπειδὴ παίξοντες ἀεὶ 
διατελεῖτε καὶ οὐ προσέχοντες ; καὶ παιδιᾶς μὲν καὶ 
ἡδονῆς καὶ γέλωτος. ὡς εἰπεῖν. οὐδέποτε ἀπορεῖτε᾽ 

5 καὶ γὰρ αὐτοὶ γελοῖοξ ἐστε καὶ ἡδεῖς καὶ διακόνους 
πολλοὺς τούτων ἔχετε, σπουδῆς δὲ ὑμῖν τὴν πᾶσαν 
ἔνδειαν ὁρῶ οὖσαν. καίτοι τινὲς ἐπαινοῦσιν ὑμᾶς 

» ω ’ ᾿ , ὋἫ "" -» Γ οἱ 3 

ὡς σοφοῦυς τὲ καὶ δεινοῦς. οτι τοσαῦται μυριάδες ἀν- 
, ᾿ “, Α : ᾽ " ϑρωπῶν ἅμα καὶ τὰ δέοντα ἐννοεῖτε καὶ ταχὺ φϑέγ-ϑοιν 

᾿ [νὴ Ἴ ᾽ ᾿ " Ἁ ν᾿ » ν᾿ δ » γεσϑεὲ ο.τι ἂν ἐννοήσητε᾽ ἐγὼ δὲ μᾶλλον ἂν ὑμᾶς 
, ἤ ᾽ , ᾿ ᾿ » ν 

ἐπήηνουν βραδὺ μὲν φϑεγγομένους. ἐγκρατῶς δὲ σι- 
-» ᾽ Ν “ Ἀ τι » ’ 

γώντας. ὀρϑῶὼς δὲ διανοουμένους, ὃ καὶ νῦν ποιή- 
, » ἤ ω ᾿ ᾿ ᾿ - ᾿ Ἁ 

σατὲ. ἵνα κτησησϑὲ πρὸς ἐκείνῳ τῷ ἐπαίνῳ καινὸν 
ἢ 

ἕτερον μείζω τε καὶ σεμνότερον. ὅτι τοσοῦτοι ὄντες 
λόγων χρησίμων γενομένων ἅπαντες ἐσιωπήσατε. καὶ 
πρὸς τούτῳ ἐδείξατε ὅτι οὐ μόνον ἐστὲ ἱχανοὶ νοήσαν- 
τες εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ ἀκούσαντες νοῆσαι. χοροῦ μὲν 
γὰρ ἔπαινος τὸ ἅμα εἰπεῖν, μᾶλλον δὲ οὐδὲ τούτου᾽ 
τί γάρ, ἂν κοινῇ πάντες ἀποτυγχάνωσι τοῦ μέλους: 
δήμου δὲ τὸ καλῶς ἀκοῦσαι. νῦν μὲν γὰρ ἁμαρτάνετε 
τὸ ᾿4ϑηναίων ποτὲ ἁμάρτημα. τοῦ γὰρ ᾿Απόλλωνος 
εἰπόντος. εἰ ϑέλουσιν ἄνδρας ἀγαϑοὺς ἐν τῇ πόλει 
γενέσϑαι. τὸ κάλλιστον ἐμβάλλειν τοῖς ὠσὶ τῶν παί- 

, χᾺ ᾽ δ." ᾿ , 3 δων, οἱ δὲ τρήσαντες τὸ ἕτερον χρυσίον ἐνέβαλον, οὐ551} 
ἡ συνέντες τοῦ ϑεοῦ. τοῦτο μὲν γὰρ κόραις μᾶλλον 

ἔπρεπε καὶ παισὶ “υδῶν ἢ Φρυγῶν" Ἑλλήνων δὲ 
παισί, καὶ ταῦτα ϑεοῦ προστάξαντος, οὐκ ἄλλο ἥρ- 
μοττεν ἢ παιδεία καὶ λόγος. ὧν οἵ τυχόντες εἰκότως 
» Ὕ ᾿ ; -"Ἥ - ἤ ἄνδρες ἀγαϑοὶ γίγνονται καὶ σωτῆρες τῶν πόλεων. 

ΟΒΑΤΙΟ ΧΧΧΙΙ, ιν. 

. . Υ »" Ν . » » 
ἐκεῖνοι μὲν οὖν κακῶς ἐχρήσαντο τοῖς ὠσὶ τῶν παί- 

ὌΝ Β - ΝᾺ “ἦ 6 " ἢ ἤ 

δων, υμεῖς δὲ τοῖς αὐτῶν κάκιον. δήμου γάρ ἐστιν 
Ἁ "» ᾿, ’ 

ἀκοὴ τὸ ϑέατρον᾽ εἰς τοῦτο δὲ καλὸν μὲν ἢ τίμιον 
"ς “Ὁ, Ὕ , , 

οὐδὲν ὑμῖν ἡ σπανέως ποτὲ εἰσέρχεται" κρουμάτων 
" . Ἷ Υ͂ 

ὃὲ ἀεὶ μεστὸν ἐστι καὶ ϑορύβου καὶ βωμολοχίας καὶ 
ἤ 9 - ᾿. -Ὁ 3 

σκωμμάτων οὐδὲν ἐοικότων χρυσῷ. διὰ τοῦτο οὖν 
᾿ - νκν ᾽ ,ἜἌ“ΓἘΠ᾿᾽᾿.» ον » ν 3 
ὀρϑῶς ἔφην ἀπορεῖν ὑμᾶς σπουδῆς. οὔτε γὰρ αὐτοὶ 
“μι. νῳ-..»» ὦ ἐμ τ Ἷ ἤ ἃ ἤ 

σπουδαῖοί ἐστε οὔτε οὗ ὑμέτεροι συνηϑεις καὶ πολλα- 
.Ἵ »", ᾽ 

κις εἰς υμᾶς εἰσιοντεὲς, 
ν "2 , ; »» εἵμοί τ΄ ὀρχησταί τὲ χοροιτυπίῃσιν ἄριστοι, 

Ἷ 3 3 “ ἤ 

ἵππων τ΄ ὠκυπόδων ἐπιβήτορες. οἵ κε τάχιστα 
" “" 2 Υ “" ἡγειραν μέγα νεῖκος ἀἁπαιδεύτοισι ϑεαταῖς, 

’ Ἁ ν ἃ ’ , νηπιᾶάχοις. ξυνὸν δὲ κακὸν πολέεσσι φέρουσι. 
-»Ὕ ᾿ ξ » » “ 3 3 “ 

ταῦτα γὰρ ἀεὶ ὁρᾶτε καὶ περὶ τοιαῦτά ἐστε. ἀφ᾽ ὧν 
» " Ἢ “ Ἃ , 

νοῦν μὲν ἢ φρόνησιν ἡ δικαίαν διάϑεσιν ἡ πρὸς 
3 Ἢ ν , 2 

ϑεοὺς εὐσέβειαν οὐκ ἔστι κτήσασϑαι, ἔριν δὲ ἀἁμα- 
-ὕὕ-ὦ ᾿" Ἁ ἢ 

ϑῆ καὶ φιλοτιμέαν ἄμετρον καὶ κενὴν λύπην καὶ 
. “οἵῳ Ὶ , Ὶ ᾿ ᾿ ᾿ χαραν ἀνόητον καὶ λοιδορίαν καὶ δαπανην. λέγω δὲ 

- , ᾽ ᾿ 9 ωλ ᾽ , ᾿ 

εῃ ταῦτα οὐκ ἀποτρέπων οὐδὲ. καταλύειν κελευῶν τὰς 

τοιαύτας ψυχαγωγίας καὶ ἀπάτας τῆς πόλεως᾽ μαινοί- 
μην γὰρ ἄν" ἀλλ᾽ ἀξιῶν ὑμᾶς, ὥσπερ τούτοις ἑτοίμως 
καὶ συνεχῶς αὑτοὺς παρέχετε, οὕτω καὶ λόγου χρη- 
στοῦ ποτὲ ἀκοῦσαι καὶ τὴν ἐπὶ τῷ συμφέροντι δέξα- 

σϑαι παρρησίαν" ἐπεὶ καὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους, ὧν μι- 
χρῶ πρότερον ἐμνήσϑην, οὐ πάντως εὑρήσομεν ἅμαρ- 
τάνοντας᾽ ἀλλὰ τοῦτό γε ἐκεῖνοι καὶ πάνυ καλῶς 

ἐποίουν. ὅτι τοῖς ποιηταῖς ἐπέτρεπον μὴ μόνον τοὺς 
κατ᾽ ἄνδρα ἐλέγχειν, ἀλλὰ καὶ κοινῇ τὴν πόλιν, εἴ 

τι μὴ καλῶς ἔπραττον᾽ ὥστε σὺν πολλοῖς ἑτέροις καὶ 

τοιαῦτα ἐν ταῖς κωμῳδίαις λέγεσθαι" 

δῆμος πυχνίτης, δύσκολον γερύντιον, 

ὑπόκωφον, 
10. ν᾿. 90 

90 
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καὶ πυλώσιν ἱερῶν ἀγείρουσι καὶ ἀπατῶσι παιδάρια 

τί δ᾽ ἔστ᾽ ᾿4ϑηναίοισι πρᾶγμ᾽ ἀπώμοτον ; καὶ ναύτας καὶ τοιοῦτον ὄχλον, σκώμματα καὶ πολ- 

καὶ ταῦτα ἤκουον ἑορτάξοντες καὶ δημοκρατούμενοι, | λὴν σπερμολογίαν συνείροντες καὶ τὰς ἀγοραίους 

καὶ οὐ μόνον τῶν σφετέρων πολιτῶν, εἴ τινα ἤϑελν ἁ ταύτας ἀποχρίσεις. τοιγαροῦν ἀγαϑὸν μὲν οὐδὲν ἐρ- 

" πρὸς ὀργὴν ἀπολέσαι τῶν ταῦτα λεγόντων, κύριοι! ἔς  γάξονται, κακὸν δ᾽ ὡς οἷόν τε τὸ μέγιστον, κατα- 

καϑεστηκότες, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ἄρχον- γελᾶν ἐθίζοντες τοὺς ἀνοήτους τῶν φιλοσόφων. ὧσ- 

τες. καὶ ἐξὸν αὐτοῖς, εἰ ἐβούλοντο, μηδὲν ἀηδὲς ᾿΄ περᾶν εἰ παῖδας τις ἐϑίξζοι διδασκάλων καταφρονεῖν, 

ἀκούειν. ὑμῖν δὲ οὔτε χορός ἐστι τοιοῦτος οὔτε ποιη-  χαὶ δέον ἐκκόπτειν τὴν ἀγερωχίαν αὐτῶν οἱ δ᾽ ἔτι 

τὴς οὔτε ἄλλος οὐδείς, ὃς ὑμῖν ὀνειδιεῖ μετ᾽ εὐνοίας Ἐ οαὔξουσι. τῶν δὲ εἰς ὑμᾶς προϊόντων ὡς πεπαιδευμέ- 

0 καὶ φανερὰ ποιήσει τὰ τῆς πόλεως ἀρρωστήματα. νῶν οὗ μὲν ἐπιδεικτικοὺς λόγους καὶ τοὺς ἀμαϑεῖς ᾿ 

τοιγαροῦν ὅταν ποτὲ φαίνηται τὸ πρᾶγμα, προϑύμως οἱ δὲ ποιήματα συνθέντες ἄδουσιν, ὡς πάνυ φιλῳ- 

δέχεσϑαι δεῖ καὶ τότε νομίξειν ἑορτὴν ἄγειν. ἀλλὰ δῶν ὑμῶν κατεγνωκότες. αὐτοὶ δ᾽ εἴ μέν εἰσι ποιη- 

μὴ βαρύνεσϑαι, κἂν ἄρα, δυσωπεῖσϑαι ἐξειπεῖν, πη- ἢ ταὶ καὶ ῥήτορες, οὐδὲν ἴσως δεινόν" εἰ δ᾽ ὡς φιλό- 

νίκα παύσεται; καὶ πότε εἴσεισι ϑαυματοποιὸς ἢ β σοφοι ταῦτα πράττουσι κέρδους ἕνεκεν καὶ δόξης τῆς 

- Ἢ »"» [κ ᾽ "» ἃ ὕ. ᾿ Υ ΝΣ 

ι λῆρος ἢ τοιοῦτος ἕτερος ; ἐκεῖνο μὲν γαρ . ὁπὲρ είπον, 19} . - " “Σ΄ " ’ " ; »" γ "» 

᾿ς ἑαυτῶν, οὐ τῆς υμετέρας ὠφελείας, τοῦτο ὃ ἤδη 
" 6 "" ἤ » ".ν.. ἤ ᾽ ᾿ " “Ὁ ι . ΓΞ ᾿ ’ “" "" Ἀ 7 

ἀεὶ ὑμῖν πάρεστι. καὶ οὐ δέος μήποτε ἐπιλέπῃ" τῶνϑονῈ δεινόν. ὅμοιον γὰρ ὥσπερ εἴ τις ἰατρὸς ἐπὶ καμνον- 

δὲ τοιούτων λόγων, δι᾽ οὗς ἄνϑρωποι εὐδαιμονοῦσι. τας ἀνθρώπους εἰσιὼν τῆς μὲν σωτηρίας αὐτῶν καὶ 

καὶ κρείττους καὶ σωφρονέστεροι γίγνονται καὶ βέλ- ἬΝ τῆς ϑεραπείας ἀμελήσειε, στεφάνους δὲ καὶ ἑταίρας 

τιον οἰκεῖν δύνανται τὰς πόλεις, οὐ πολλάκις ἀκη- ᾿ καὶ μύρον αὐτοῖς εἰσφέροι. τινὲς δὲ ὀλίγοι παρρησίαν 

0 κύατε" οὐ βούλομαι γὰρ εἰπεῖν. ἀνήκοοί ἐστε. καὶ ἀγηόχασι πρὸς ὑμᾶς, καὶ ταύτην ἐνδεῶς, οὐδ᾽ ὡς ἐμ-᾿ 

τοῦτο ἴσως οὐ δι᾿ ὑμᾶς" δηλώσετε δέ, ἂν ἀνάσχησϑε δ᾽ πλῆσαι τὰς ἀκοὰς ὑμῶν οὐδ᾽ ὥστε διατελέσαι λέγον-- 

τήμερον" ἀλλὰ μᾶλλον παρὰ τοὺς καλουμένους φιλο- τες, ἀλλὰ ἕν ἢ δύο ῥήματα εἰπόντες, καὶ λοιδορή- 

σόφους. οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ὅλως εἰς πλῆϑος οὐκ σαντες μᾶλλον ἢ διδάξαντες ὑμᾶς, κατὰ σπουδὴν 

ἴασιν οὐδὲ ϑέλουσι διακινδυνεύειν, ἀπεγνωκότες ἀπίασιν, εὐλαβούμενοι μὴ μεταξὺ ϑορυβήσητε καὶ 

5 ἴσως τὸ βελτίους ἂν ποιῆσαι τοὺς πολλούς" οἱ δ᾽ ἐν παραπέμψητε αὐτούς, ὥσπερ οἵ χειμῶνος ἀποτολ- 

τοῖς καλουμένοις ἀκροατηρίοις φωνασκχοῦσιν, ἐν- μῶντες εἰς τὴν ϑάλατταν βραχύν τινα καὶ σύντομον 

σπόνδους λαβόντες ἀκροατὰς καὶ χειροήϑεις ἑαυτοῖς. πλοῦν. ἄνδρα δὲ λαβεῖν καϑαρῶς καὶ ἀδόλως παρ- 

τῶν δὲ Κυνικῶν λεγομένων ἔστι μὲν ἐν τῇ πόλει πλῆ- ρησιαξόμενον, καὶ μήτε δόξης χάριν μήτ᾽ ἐπ᾽ ἀργυ- 

ϑος οὐκ ὀλίγον, καὶ καϑάπερ ἄλλου τινὸς πράγματος θέῳ προσποιούμενον, ἀλλ᾽ ἐπὶ εὐνοίᾳ καὶ κηδεμονίᾳ 

0 καὶ τούτοὐύ φορὰ γέγονεν" οὐδὲν μέντοι γε καὶ ἀγεν- τῶν ἄλλων, ἕτοιμον, εἰ δέοι, καὶ καταγελᾶσϑαι, καὶ 

νὲς ἀνθρώπων οὐδέν, ὡς εἰπεῖν, ἐπισταμένων, ἀλλὰ ἀταξίαν πλήϑους ἐνεγκεῖν καὶ ϑόρυβον, οὐ ῥάδιον, 

χρείων τροφῆς᾽ οὗτοι δὲ ἔν τε τριόδοις καὶ στενωποῖς 5! ἀλλὰ καὶ πάνυ εὐτυχοῦς πόλεως, ἐν τοσαύτῃ σπάνει 
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γενναίων καὶ ἐλευϑέρων ἀνδρῶν, ἀφϑονίᾳ δὲ κολά- 

κων καὶ γοήτων καὶ σοφιστῶν. ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ ἀπ᾽ 

ἐμαυτοῦ μοι δοκῶ προελέσϑαι τοῦτο, ἀλλ᾽ ὑπὸ δαιμο- 

νίου τινὸς γνώμης. ὧν γὰρ οἰ ϑεοὶ προνοοῦσιν, ἐκείνοις 

παρασκευάζουσι καὶ συμβούλους ἀγαϑοὺς αὐτομάτους 

καὶ λόγους ἐπιτηδείους καὶ συμφέροντας εἰρῆσϑαι. 

καὶ τοῦτο ἥκιστα ὑμᾶς ἀπιστεῖν χρή. παρ᾽ οἷς μάλι- 

στὰ μὲν τιμᾶται τὸ δαιμόνιον; μάλιστα δὲ αὐτὸ ὃ εί- 

χνυσι τὴν αὑτοῦ δύναμιν καὶ μόνον οὐ καϑ' ἑκάστην 

ν ἡμέραν διά τε χρησμῶν καὶ δι᾿ ὀνειράτων. μὴ οὖν 

οἴδσϑε κοιμωμένων μόνον ἐπιμελεῖσθαι τὸν ϑεόν, θἈ 

κατ᾽ ἰδίαν ἑκάστῳ μηνυ Ἦντα τὸ συμφέρον. ἐγρηγορό- 

των δὲ ἀμελεῖν καὶ κοινῇ καὶ ἀϑρύοις μηδὲν ἂν δεῖ- 

ξαι τῶν χφησίμων. πολλάκις γὰρ ἤδη καὶ ὕπαρ ὥνησε 

5 καὶ μεϑ' ἡμέραν ἐναργῶς προεῖπεν. ἴστε δήπου τὰς 

τοῦ ᾿ἄπιδος φήμας ἐνθάδε ἐν Μέμφει πλησίον ὑμῶν, 

ὅτι παῖδες ἀπαγγέλλουσι παίζοντες τὸ δοκοῦν τῷ 

ϑεῷ, καὶ τοῦτο ἀψευδὲς πέφηνεν. ) δὲ ὑμέτερος 

ϑεὸς οἶμαι, τελειότερος ὧν; δι᾿ ἀνδρῶν ὑμᾶς καὶ 

μετὰ σπουδῆς βούλεται ὠφελεῖν; οὐ δι᾽ ὀλίγων ῥη- 

μάτων, ἀλλ᾽ ἰσχυρᾷ καὶ πλήρει κληδόνι καὶ λόγῳ 

σαφεῖ ι διδάσκοντι περὶ τῶν ἀναγκαιοτάτων, ἂν ὑπο-" 

καὶ πρῶτον γὲ 

ἐγγυϑεν ἄρξωμαι, 
μένητε μετὰ γνώμης καὶ πειϑοῦς. 

ἁπάντων. ἵνα. ὅϑενπερ ἐχρὴν. 

5 τοῦτο πείσϑητε βεβαίως, ὅτι τὰ συμβαίνοντα τοῖς ἀν- 

ϑρώποις ἐπ᾿ ἀγαϑῷ πάνϑ᾽ ὁμοέως ἐστὶ δαιμόνια, 

κἂν πλέων τις ἐμπείρου τύχῃ κυβερνήτου κἂν ἔϑνος 

ἢ πόλις χρηστῶν ἡγεμόνων, ἰατρὸς ἐν καιρῷ 

παραγένηται τῷ κάμνοντι; καὶ τοῦτον ἡγεῖσϑαι χρὴ 

βοηϑὸν ἥκειν παρὰ ϑεοῦ, κἂν λόγων τις ἀκούσῃ φρο- 

ἐκεῖϑεν ἐπιπεμφϑῆναι. καϑόλου γὰρ οὐδὲν 

ὃ μὴ κατὰ γνώμην καὶ 

νι 

κῶν 

νίμων. 

εὔδαιμον οὐδ᾽ ὠφέλιμον, 

μὴ δαψιλῶς τοῖς ἐθέλουσι δέχεσϑαι" 

ΟΕΑΤΙΟ ΧΥΧΠ. 40,8 

δύναμιν τῶν ϑεῶν ἀφικνεῖται πρὸς ἡμᾶς. ἀλλὰ παν- 
ταχῇ πάντων ἀγαϑῶν αὐτοὶ κρατοῦσι καὶ διανέμουσι 

τὰ κακὰ δὲ ἀλλαχό- 
ϑεν; ὡς ἐξ ἑτέρας τινὸς πηγῆς ἔρχεται τῶν πλησίον 

οὔσης παρ᾽ ἡμῖν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦδε τοῦ ὕδατος τὸ μὲν 5 
σῶξον καὶ τρέφον καὶ γόνιμον ὄντως ἄνωϑέν ποϑεὲν 

ἐκ δαιμονέου τινὸς πηγῆς κάτεισι, τοὺς δυπαροὺς 
δὲ ὀχετοὺς καὶ δυσώδεις αὐτοὶ ποιοῦμεν καὶ ἀφ᾽ ἡμῶν 
οὗτοι ἵστανται. διὰ γὰρ ἀνθρώπων ἄνοιαν καὶ τρυ- 
φὴν καὶ φιλοτιμίαν δυσχερὴς ὁ βίος καὶ μεστὸς ἀπά- 
της. πονηρίας. λύπης. μυρίων ἄλλων κακῶν. τούτων 
δὲ ἕν ἴαμα καὶ φάρμακον ἐποίησαν οἵ ϑεοὶ παιδείαν 
χαὶ λόγον. ᾧ διὰ βίου μέν τις χρώμενος καὶ συνεχῶς 
ηλϑέ ποτε πρὸς τέλος ὑγιὲς καὶ εὔδαιμον οἱ δὲ σπα- 
νίως καὶ διὰ χρόνου ποτὲ περιτυχόντες 

ἄλλοτε μὲν ξώουσ᾽ ἑτερήμεροι, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε 
τεϑνᾶσιν" 

ὅμως δὲ ἤδη ποτὲ ἐξαισίων δεινῶν ἐπικειμένων αὐ- 
τοῖς ἀπετράπησαν. οἵ δὲ διὰ παντὸς ἄπειροι τοῦ φαρ- 

10 

15 

ἤ , , ; “ν 
μᾶχου τουτου καὶ μηδέποτε σωφρονοῦντι λόγῳ τὰς 30 
3 Ἁ ᾿ ’ “ ’ Ψ 

ἀκοᾶς ὑπέχοντες ολοχλήηρως ἄϑλιοι μηδεμίαν σκέπην 
Ἢ Ὶ “᾿ ν κ᾿ » -» 

ιηδὲ προβολὴν ἔχοντες. ἀπὸ τῶν παϑῶν,., 
γλλ᾽ ᾽ 3 μ Ἁ 4 ἢ ἀλλ΄ ἐν ἀκαλυπτῷ καὶ ταλαιπώρῳ βίῳ 
χειμαξόμενοι. 

’ “ »" ᾿ 

καϑάπερ σκάφει σαϑρῷ καὶ λελυμένῳ πάντων ἐν 15 
ἀγνώμονι γνώμῃ καὶ πονηρίᾳ. συμβαίνει δὲ τοὺς 
κακίστους καὶ ἀτυχεστάτους ὡς πορρωτάτω φεύ- 

ὕπγειν ἀπὸ τοῦ λόγου καὶ μὴ ἐθέλειν ἀκούειν, μηδ᾽ ἂν 
βιάξηταί τις: ὥσπερ οἶμαι καὶ τῶν ἑλκῶν τὰ δυσ- 

7ΕΒἈ 

- ᾿ ᾽ »ν ἤ " 

χερῆ λίαν οὐκ ἐᾷ προσάψασϑαι, καὶ τοῦτο αὐτὸ ση- 80 

μεῖόν ἐστι τοῦ πάνυ πονήρως αὐτὰ ἔχειν. οἱ δὲ τοι- 
“« "» ν» ἤ " 6 

οὗτοι παρ᾽ ἑτέρους ἴασιν ἰατροὺς οὐχ ἑκόντες ἰσχυρο- 
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τέρους. διττὴ γὰρ ϑεραπεία κακίας καὶ πρόνοια, κα- 

ϑάπερ τῶν ἄλλων νόσων" ἡ μὲν ἐοικυῖα διαίτῃ καὶ 

φαρμάκοις. ἡ δὲ καύσει καὶ τομῇ; προσήκουσα μᾶλ- 

λον ἄρχουσι καὶ νόμοις καὶ δικασταῖς , οἵ τὸ περιττὸν 

δὴ καὶ ἀνίατον ἐξαιροῦσι. βελτίους δέ εἰσιν οἱ μὴ 

ῥαδίως αὐτὸ πράττοντες. τὴν δὲ ἑτέραν ἐπιμέλειαν 
»" κ ᾿ “» ἊΝ ’ὔ Ν ᾿ νον " 

ἔργον εἶναί φημι τῶν δυναμένων διὰ πειϑοὺς καὶ 
ἤ . "» , ψ' , 

λογου ψυχᾶς πραυνειν καὶ μαλάττειν. οὗτοι δὲ σω- 
» ἤ “" ΝΥ Υ͂ “ ἃ 

τῆρές εἰσι καὶ φύλακες τῶν οἵων τε σωξεσϑαι., πρὶν 
" ᾿ Ὡ , Ἁ ᾿ ,“᾽ κ 

0 ἐλϑεῖν εἰς τέλος τὴν πονηρέαν εἴργοντες καὶ κατέχον - 
νω Ἁ ᾽ ω ᾿ -ὉὋ ῇ) ᾿ ἢ 

τες. δεῖ μὲν οὖν ἑκατέρων ταῖς πόλεσι. πολὺ δὲ ἐπι- 
, Ψ ) » ; , ᾿ , »} ν 

εικεστέρων τῶν ἐν ταῖς ἐξουσίαις. κολαξειν μὲν γὰρ 
, .»ν " ἢ ΝῊ Ἁ , " 

προσήκει φειδόμενον, διδάσκειν δὲ μὴ φειδόμενον 
- Ρ , Ι ; 

καὶ χρηστοῦ μέν ἐστιν ἡγεμόνος συγγνώμη. φιλοσὸ- 
ν" ω» νἱ " .; ᾿ Ἁ Ἁ ᾿, π . 

ι5ῷ φοῦυ δὲ κακοῦ μὴ πικρὸν εἰναι. τὸ μὲν γὰρ τὴς τιμῶ 
᾿ Ἁ 3 , ,. ΝᾺ -» , Ἁ 

ρίας σκληρὸν ἀπόλλυσι. τὸ δὲ τοῦ λόγου πικρὸν σῶ- 

ξειν πέφυκε. κινδυνεύει μέντοι πολλὴ τις εἰναι 
ἤ γ "" - ν »»ν" » ἃ 

σπάνις ὑμῖν τῶν τὸ ὕστερον ἐπισταμένων. οὔτε γὰρ 
᾿ φ - » ν " Ἀ ἤ 

χρήματα αὑτοῖς οὔτε δυναμις περιγίγνεται δια του- 
, ψ 3 ἮΝ ᾿ , ἃ 

οὺ του, ἀλλ᾽ ἀπέχϑεια μᾶλλον καὶ λοιδορέα καὶ προπη- 

. 
ω] ̓  

, ᾿' , 3 δι , ἡ" 

λακισμὸς" ὧν ἴσως οὐκ ἔδει φροντίζειν. τοιγαροῦν 

διὰ τὴν ἐκείνων ἀναχώρησιν καὶ σιωπὴν ἐρίδων ὑμῖν 

φύεται πλῆϑος καὶ δικῶν καὶ βοὴ τραχεῖα καὶ γλῶτ- 

ται βλαβεραὶ καὶ ἀκόλαστοι, κατήγοροι, συκοφαντή- 

ματα, γραφαί, ῥητόρων ὄχλος, καϑάπερ οἶμαι δι᾽ 

ἔνδειαν ἰατρῶν ἢ δι᾽ ἀπειρίαν πλείους οἱ ϑάπτοντες 

γίγνονται. καὶ τούτων ἐν ἀρχῇ μὲν ἠτιασάμην τοὺς 

μὴ παριόντας εἰς τὸ πλῆϑος μηδὲ τολμῶντας ὑμῖν 

διαλέγεσθαι, ἀλλὰ σεμνοὺς μὲν εἶναι βουλομένους, 
᾽ ἢ ω ᾿ ΥΓἴ; Π ,᾿ "" ᾽ ; 

40. ἀνωφελεῖς δὲ ὁρωμένους καὶ ομοέους τοῖς ἀγεννεσι 
- ᾿ “" ᾿ " , - ἣ 

τῶν ἀϑλητῶν, οἵ τὰς παλαίστρας ἐνοχλοῦσι καὶ τὰ 
" Ὥ , Ἁ ᾿ 

γυμνάσια χειρονομοῦντες καὶ παλαίοντες., εἰς δὲ τὸ 
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στάδιον οὐκ ἐθέλουσιν ἰέναι, τὸν ἥλιον καὶ τὰς πλη- 
γὰς ὑφορώμενοι. τὸ μέντοι πρᾶγμα δυσχερὲς ὄντως 
καὶ δι᾿ ὑμᾶς. οὐ γὰρ ῥάδιον ἐνεγκεῖν τοσοῦδε πλή- 
ϑους ϑόρυβον οὐδὲ μυριάσιν ἀνθρώπων ἀπείροις 

γὰρ ἀλεξιφάρμακόν ἐστι πρὸς τὸν δῆμον ὑμῶν, 
καϑάπερ στέαρ φασὶν ἐνίων ξώων ὠφελεῖν πρός τι 
τῶν χαλεπῶν. ἐγὼ γοῦν, εἰ ἦν ὠδικός, οὐκ ἂν δεῦρο 
εἰσῆλθον δίχα μέλους τινὸς ἢ ἄσματος. νῦν δὲ τούτου 
μὲν ἀπορῶ τοῦ φαρμάκου ϑεὸς δ᾽, ὅπερ ἔφην. ϑαρ- 
ρῆσαί μοι παρέσχεν. 

ὃς τὲ καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκης 
δηιδέως , τοτὲ δ᾽ αὐτὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει. 

εἶ οὖν τὰ τοῦ Ἑρμοῦ ἔπη κἀγὼ λέγοιμι πρὸς ὑμᾶς, 
ὡς ἐκεῖνος ἐν Ὀδυσσείᾳ πεποίηται Καλυψοῖ ἀπολο- 

γούμενος ὑπὲρ τῆς ἀγγελίας. ἣν ἀηδῆ οὖσαν ἐνόμιξε, 
τάχα ληρεῖν μὲ φαίητε. ῥητέα δ᾽ ὅμως" 

Ζεὺς ἐμέ γ᾽ ἠνώγει δεῦρ᾽ ἐλϑέμεν οὐκ ἐθέλοντα" 
τίς δ᾽ ἂν ἑκὼν τοσσόνδε διαδράμοι ἁλμυρὸν ὕδωρ 
ἄσπετον ; οὐδέ τις ἄγχι βροτῶν πόλις. 

ἐκεῖνος μὲν ϑεὸς ὧν καὶ πετόμενος δυσχεραίνει τὰ 
κύματα καὶ τὸ πέλαγος καὶ τὴν μεταξὺ τῶν πόλεων 
καὶ τῶν ἀνθρώπων ἐρημίαν" ἐγὼ δὲ ἄνϑρωπος οὐδεὶς 
οὐδαμόϑεν ἐν τριβωνίῳ φαύλῳ μήτε ἄδειν ἡδὺς μήτε 

ὦ ἃ ω, , Ἢ ϑεων - 
ΠΕ ἐναντίον βλέψαι χωρὶς ὠδῆς καὶ κιϑάρας. τοῦτο μὲν 5 

10 

1ὅ 

20 

. ρ ’ὔ ᾿ 5" "» “΄ 

μεῖξον ἑτέρου φϑεγγόμενος. οὐκ ἄρα ἔδεισα τὸν ὑμέ- 2: 
“ω. -» 3. δε Ἁ ᾿ 3 3 

τερον ϑροῦν οὐδὲ τὸν γέλωτα οὐδὲ τὴν ὀργὴν οὐδὲ 
ω "χᾶνο ᾿ς Κ ὦν ᾿ ἤ ᾿ν ᾿ 

συριγμοὺς οὐδὲ τὰ σκώμματα, οἷς πάντας ἐχπλήτ- 
, ᾿ » , Ὶ - 
τετὲ καὶ πανταχοῦ πάντων ἀεὶ περίεστε καὶ ἰδιωτῶν 
" } ἤ ᾿ » » ἤ . 

ῬΝ καὶ βασιλέων; καὶ ταῦτα ἀκούων Ὁμήρου τε καὶ 
Ὁ γλλ "»" δ Ἷ "ΑΙ Ν »» " 

τῶν ἀλλῶν ποιητῶν ὑμνουντῶν ἀεὶ τὸν ὑχλον ὡς χα- 
Υ ν 7 » δ, ᾿ » 

λεπὸν τὲ καὶ ἀπειϑὴ καὶ πρὸς ὕβριν ἕτοιμον, τοῦ μὲν 
οὕτω λέγοντος" 
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χινήϑη δ᾽ ἀγορή, ὡς κύματα μακρὰ ϑαλάσσης 

πόντου Ἰκαρίοιο, τὰ μέν τ᾿ Εὐρός τε Νύτος τε 
» ᾽ " . Δ. ἃ " . 
ὥρορ᾽ ἐπαΐξας πατρὸς Ζίιος ἐκ νεφελάῶν 

ἑτέρου δὲ πάλιν αὖ, 
δῆμος ἄστατον κακὸν, 

χαὶ ϑαλάττῃ πάνϑ᾽ ὅμοιον ὑπ᾽ ἀνέμου ῥιπέξεται. 

χἂν γαληνὸς ὧν τύχῃ, πρὸς πνεῦμα βραχὺ κορύσ- 
σεται. 

κἄν τις αἰτία γένηται , τὸν πολίτην κατέπιεν. 

) τάχ᾽ ἂν οὖν καὶ ὑμεῖς ἐμὲ τῷ ϑορύβῳ καταπέίοιτε καὶ 

τῇ ταραχῇ: βουλόμενον ὑμᾶς ὠφελεῖν. μείναντες δὲ 

καὶ ἀκούσαντες διὰ τέλους πᾶσι ϑαυμαστοὶ δόξετε, 

καὶ οὐ μόνον κρουμάτων ἔμπειροι καὶ ὀρχημάτων; 

ἀλλὰ καὶ λόγων φρονίμων, ἵνα κἀμοὶ πρὸς τοὺς αἰ- 

5 τιωμένους καὶ καταγιγνώσκοντας. ὅτι δεῦρο εἰσῆλ- 

ϑον, ἡ δικαίως ἀπολογεῖσθαι" 

ἴστε, καὶ φήσουσι δοξοκόπον εἶναι καὶ μαινόμενον, 

ὅστις ἐμαυτὸν ὄχλῳ καὶ ϑορύβῳ παρέβαλον. ὅπως 

οὖν ἔχω λέγειν ὅτι οὐ πᾶν πλῆϑος ἀσελγές ἐστιν οὐδὲ 

ἀνήκοον;, οὐδὲ ἀπὸ παντὸς δεῖ τοὺς πεπαιδευμένους 

φεύγειν" σαφέστερον δ᾽ ὑμῖν, εἰ βούλεσϑε, διελεύ- 

σομαι περὶ δήμου φύσεως. τοῦτ᾽ ἔστι περὶ ὑμῶν αὖ- 

τῶν. καὶ γὰρ ἕν τι τῶν χρησίμων ἐστὶ καὶ μᾶλλον ἂν 

αἰτιάσονται γάρ. εὖ 

ὑμᾶς ὠφελήσειεν ἢ περὶ οὐρανοῦ καὶ γῆς εἰ λέγοιμι. 
ν᾿ ,» ͵ ᾽ "᾿ ἤ 

φημὶ δὴ δῆμον ἐοικέναι μάλιστα ἀνδρὶ δυνάστῃ καὶ 
"ὃ ἣ ," - .λ Ἁ 8 ᾿ . ἢ , ἤ 

σφόδρα ἰσχυρῷ. μεγάλην τινὰ ἐξουσίαν καὶ ῥωμην 
“Ψ ’ ᾿ ; » 

ἔχοντι, καὶ τοσούτῳ μείξονι δυνάστῃ καὶ ἄρχοντι" 

πλεόνων. ὅσῳπερ ἂν αὐτὸς ῃ πλείων ὁ δῆμος καὶ πό- 

λεως γενναιοτέρας. ἐκείνων μὲν οὖν εἰσι βασιλεῖς. 

ϑεοὶ ἐπὶ σωτηρίᾳ κοινῇ γεγονότες, κηδεμόνες ὄντως 

καὶ προστάται χρηστοὶ καὶ δίκαιοι, τῶν μὲν ἀγαϑῶν 

ἑχούσιοι ταμίαι, τῶν δὲ χαλεπῶν σπανίως μεταδι- 

0008 

ΟΒΑΤΙΟ ΧΧΧΠ. 409 

᾿ Ἀ ᾿, ν Ἵ ᾽ .. 

δόντες καὶ κατὰ ἀνάγκην, κόσμῳ πόλεων ηδόμενοι. 
Ν 3 ’ ᾽ 

οἱ δὲ τοὐναντίον σκληροὶ καὶ ἄγριοι τύραννοι, χαλε- 
" , “," - ,. Ἁ “..ῳ “ δ 

ποὶ μὲν ἀκοῦσαι. χαλεποὶ δὲ συμβαλεῖν" τουτῶν ἢ 
3 Ἁ Ἁ ’ Ὃ Οὴ 

μὲν ὀργὴ πρὸς πάντα ἕτοιμος, ὥσπερ, ϑηρέων ἀνη- 

μέρων, τὰ δὲ ὦτα ἐμπέφρακται, καὶ πάροδος οὐκ 

ἔστιν εἰς αὐτὰ λόγοις ἐπιεικέσιν, ἀλλὰ κολακεία καὶ 
ὁμοίως δὲ καὶ δῆμος ὃ 

μέν τις εὐγνώμων καὶ πρᾷος καὶ γαληνὸς ὄντως, οἷος 

᾿ " ᾽ ᾽ - 
ἀπάτη κρατεὶ παρ᾽ αὑτοῖς. 

γεύσασϑαι παρρησίας καὶ μὴ πάντα ἐϑέλειν τρυφᾶν, 

ἐπιεικής, μεγαλόφρων. αἰδούμενος τοὺς ἀγαϑοὺς καὶ 

ἄνδρας καὶ λόγους, τοῖς νουϑετοῦσι καὶ διδάσχουσι 

χάριν εἰδώς" ὃν ἐγὼ τέϑημι τῆς ϑείας καὶ βασιλικῆς 
φύσεως. καὶ προσιέναι φημὶ καὶ διαλέγεσθαι τούτῳ 

πρέπειν, καϑάπερ ἵππον γενναῖον ἐξ ἡνίας εὐτελοῦς 

πράως ἄγοντα, οὐδὲν δεόμενον ψαλέων. οἵ δὲ πλεί- 
ους ϑρασεῖς καὶ ὑπερήφανοι, δυσάρεστοι πρὸς ἅ- 

παντα, ἁψίκοροι, τυράννοις ὅμοιοι καὶ πολὺ χείρους " 
οἷα δὴ τῆς κακίας αὐτῶν οὔσης οὐ μιᾶς οὐδὲ ἁπλῆς, 

ἀλλὰ συμπεφορημένης ἐκ μυρίων" ὥστε πανυ-ποικέ- 

λον τε καὶ δεινὸν εἶναι ϑηρίον, οἷα ποιηταὶ καὶ δη- 

μιουργοὶ πλάττουσι Κενταύρους τε καὶ Σφίγγας καὶ 

Χιμαίρας. ἐκ παντοδαπῶν φύσεων εἰς μέαν μορφὴν 

εἰδώλου συντιϑέντες. τῷ δὲ τοιούτῳ τέρατι συμπλέκε- 

ισϑαι καὶ ὁμόσε ἰέναι μαινομένου τινὸς ἀληϑῶς ἐ ἔργον ἢ 

σφόδρα ἀνδρείου καὶ πτηνοῦ Περσέως ἢ Βελλεροφόν- 

του. τὸν οὖν τῶν ᾿4λεξανδρέων δῆμον τὸν ἄπειρον, ὥς 

φασι, τῆς ποίας μερίδος ϑῶμεν; ἐγὼ μὲν γὰρ ὡς τῆς 

βελτίονος οὖσιν ὑμῖν παρέσχηκα ἐμαυτόν" ἴσως δὲ καὶ 

ἄλλος προαιρήσεται τῶν ἐμοῦ κρειττόνων. καὶ μὴν οὐ- 
.- Ἃ “" ῳ -“»Ὕ 

ΤΟΝ δὲν ἂν ἔχοιτε ϑέαμα κάλλιον καὶ παραδοξότερον αὐτῶν 

σωφρονούντων καὶ προσεχόντων. ϑεῖον γὰρ δὴ καὶ 

σεμνὸν ἀληϑῶς καὶ μεγαλοπρεπὲς δήμου πρόσωπον 
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πρᾶον καὶ καϑεστηκὸς καὶ μήτε γέλωτι σφοδρῷ καὶ 
3 ἢ ἤ ,Ἅ ᾿ - 3 ἤ 

ἀκολάστῳ βραττόμενον μήτε ϑορύβῳ συνεχεῖ καὶ ἀτα- 

κτῷ τεταραγμένον, ἀλλ᾽ ἀκοὴ μέα τοσοῦδε πλήϑους. 
" ἡ. " Ἁ ᾿ » , ΑΥ̓ Ἁ , 

ἴδετε δὲ αὑτοὺς ἐν τῷ παρόντι καὶ ὁταν τὰ συνηϑὴη 
“- δ ν»"» ᾽ ᾿ " 3 Ν 

ϑεωρῆτε., οἷοί ἐστε. ἐμοὶ γὰρ νῦν μὲν ἀξιοϑέατοι δο- 
“Ὕ “ , Φι “ " ἂΨ ν 

κεῖτε εἶναι καὶ ἰδιώταις καὶ βασιλεῦσι, καὶ οὐδείς 
εν , Ἢ " ᾿ ᾿ -»ν 

ἐστιν ὃς οὐκ ἂν εἰσελϑὼν καταπλαγείη τε ὑμᾶς καὶ 
ἤ ἰχ " "ἢ - , “ " " ἤ 

τιμήσειεν᾽ ὥστε, εἰ μηδὲν ἀλλο, τοῦτο γε ὑμῖν ὁ λόγος 
" 3 , ᾿ κά " 

παρέσχηκεν οὐ μικρόν. μίαν ὥραν σωφρονῆσαι. καὶ 
Ἁ "" -" ἤ ἴω Ἁ Ἂ ’ Ἁ 

γαρ τοῖς νοσοῦσι μεγάλη ῥοπὴ πρὸς σωτηρίαν μικρὸν 
" " ᾽ ᾿ ω » . "" ἱ.2 6 - 

ἡσυχάσασιν. ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις σπουδαῖς, ὁταν υμῖν 
2 ᾿ ων 93 μ“ " δ Ἢ ᾿ 
ἐμπέσῃ τὸ τῆς ἀταξίας πνεῦμα, ὠὡσπερ ἂν τραχύς 
μὰ , "" " τι " , 

ἄνεμος κινήσῃ ϑάλατταν ἰλυώδη καὶ ῥυπαρᾶν, ἀτε- 
- - , 6 - , ἤ Ἁ 

χνῶς οἶμαι καϑ Ὅμηρον ορᾶται ἄφρος τὲ καὶ 
" ᾿ “» ιν , ᾿ 

ἄχνη καὶ φυχίων πλῆϑος ἐκχεομένων᾽ ὡσαύτως δὴη 
, Ἣ 

καὶ παρ᾽ ὑμῖν σκώμματα, πληγαί, γέλως. τίβ ἂν 

οὖν τοὺς οὕτω διακειμένους ἐπαινέσειεν: 

τοῦτο καὶ τοῖς ἄρχουσιν εὐτελέστεροι φαίνεσϑε; καὶ 
, Υ ᾽ Ἅ “" » »"" 5» - ς , 

πρότερον τινα εἰρηκέναι φασί" τὸ δὲ “λεξανδρεῶν 
“ Γ Ἶμη, " ' ᾿ ’ Ὡ Γ 

πλῆϑος τί ἂν εἴποι τις. οἷς μόνον δεῖ παραβαλλειν 
᾿ Ν " " ΝὋ Ὶ » ᾿ ὔ " 

τὸν πολὺν ἀρτον᾽ οὕὔτῶ γὰρ εἰρῆσϑαι πολυ βέλτιον 
Ν " - "ἤ » Ἁ ε “» 

καὶ ϑέαν ἵππων" ὡς τῶν γε ἀλλὼν οὔδενος αὑὔτοῖς 
, 3 ᾿ ῦ - , » , » » 

μξλει. οὐ γὰρ υμεῖς μὲν. ἂν τις ἀσχημονῃ τῶν μει- 
Π " ἤ Ὶ ἢ “ 

ξονῶν ἐν τῷ μέσῳ πάντων ὁρώντων. καταφρονήσετε 
3 » Ἁ ω 3. (ὦ ᾿ νω Ἢ , ς » 

αὐτοῦ καὶ νομιεῖτε οὐδενὸς ἄξιον, καν μυριᾶκις ὑμῶν 
Ὑ ᾿. ᾿ 3 Ν ἊΝ “ὩἭΜ 

ἔχη τινὰ ἐξουσίαν. αὐτοὶ δὲ δύνασϑε σεμνοὶ δοκεῖν 
ἃ "» Ἣν» 3 " ““ 

καὶ σπουδαῖοι τοιαῦτα πράττοντες. οὐχ ἴστε οτι 
ΟὟ “ Ἁ ἃ Ὸ " ἤ 

ὥσπερ ἡγεμῶν καὶ βασιλεὺς ὁταν προέλϑῃ. τότε σα- 
’ “ -" ἣ ν.» »᾿ 3 Ἀ ἢ Ἁ 

φέστατα ορᾶται καὶ δεῖ μηδὲν ἀγεννὲς μηδὲ αἰσχρὸν 
.... , - Ὁ 3 Ἁ 

ποιεῖν" παραπλησίως καὶ δῆμος. οταν εἰς ταῦτο προ- 
" ᾿ , , ᾿ ᾿ Ἢ ᾿ ᾶ᾿ ᾿ 

ἐλϑὴ καὶ ἀϑροος γένηται; χρὴ μὲν γὰρ οἰμαᾶιν καίδτινΝ 
᾿ » ’ “ δ -Ψ- ᾽ ον δ 

τον ἄλλον χρόνον σωφρονεῖν ὑμας" ἀλλ ομῶς ο,τι 

Ι " Γν ἃ ’ ᾽ [ “" 

0 τὸ αμὰ περὶ παντῶν ἐπεξελϑεῖν. 

οὐ γὰρ διὰφοοι 
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ἂν πράττῃ τις καϑ᾽ αὑτόν, οὐ κοινόν ἐστι τοῦτο οὐδὲ 
τῆς πόλεως" ἐν τῷ ϑεάτρῳ δὲ βλέπεται τὸ δημόσιον 
ἣϑος. ὑμεῖς δὲ μάλιστα ἐνταῦϑα ἀφυλάκτως ἔχετε 
καὶ προήσεσϑε τὴν δόξαν τῆς πόλεως " ὥσπερ αἷ κακαὶ 

κι 3 , Ἃ , Ἁ »" 

γυναῖχες. δέον αὑτάς, καν οἴκοι μὴ σωφρονώσιν, 

ἔξω γὲ προϊέναι κοσμίως. αἱ δὲ μάλιστα ἐν ταῖς ὁδοῖς 

πλεῖστα ἁμαρτάνουσι. τί οὖν; τάχα ἐρεῖ τις. τοῦτο 
μόνον ἁμαρτάνομεν, τὸ. φαύλως ϑεωρεῖν; καὶ περὶ 

τούτου μόνου λέγεις ἡμῖν, ἄλλο δ᾽ οὐδέν ; [δέδοικα 
καίτοι τάχα φήσει 

τις ὡς πολλὰ λέγων οὐδὲν ὑμῖν συμβεβούλευκα οὐδὲ 

εἴρηκα σαφῶς, ἐφ᾽ ὧ μάλιστα ἐπιτιμῶ᾽" τοῦτο δὲ ἔρ- 

γον εἶναι τοῦ διδάσκοντος.] ἐγὼ δὲ καὶ νῦν μὲν ἡγοῦ- 

μαι πολλὰ καὶ χρήσιμα εἰρηκέναι τοῖς προσέχουσι καὶ 

περὶ ϑεοῦ καὶ περὶ δήμου φύσεως καὶ περὶ τοῦ δεῖν 

ἀκούειν. κεὶ μὴ πείϑεσϑε; λόγων. [τοῦτο γὰρ οἶμαι 

καὶ ἀναγκαιότατον ἣν. παρασκευάσαι πρῶτον ὑμᾶς 

ὑπομένοντας ἀκούειν. ὥστ᾽, εἰ μηδὲν ἄλλο παρ- 

ἐσχηκεν ὑμῖν μέγα ὁ λόγος. τοῦτο γοῦν ὅτι τοσοῦτον 

χρόνον κάϑησϑε σωφρονοῦντες. καὶ γὰρ τοῖς νοσοῦσι 

μεγάλη ῥοπὴ πρὸς σωτηρίαν μικρὸν ἡσυχάσασι.] καὶ 

μὴν περί γε τῶν ἄλλων τὸ μὲν πάντα ἐπεξελϑεῖν, 

χαὶ ταῦτα ἐν ἡμέρα μιᾷ, καὶ τελέως ὑμᾶς ἀναγκάσαι 

χαταγνῶναι τῆς κακίας καὶ τῶν ἁμαρτημάτων οὐ 

δυνατόν" 
οὐδ᾽ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ᾽ 

εἶεν, 

φωνὴ δ᾽ ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ἦτορ ἐνείη" 

εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες Μοῦσαι, Ζιὸς αἰγιόχοιο 

20 

ϑυγατέρες . μνησαίαϑ᾽ ὅση κακότης παρὰ πᾶ- : 

σιν. 
3 ᾿ ω , 

οὐχ υμῖν μόνοις. 
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αὐτὸ δὲ τοῦτο περὶ οὗ λέγειν ἠρξάμην, ὁρᾶτε ἡλίκον 

ἐστίν. ὅπως μὲν γὰρ ἐστιᾶσϑε καϑ᾽ ἑαυτοὺς ἢ κοι- 

μᾶσϑε ἢ διοικεῖτε τὴν οἰκίαν ἕκαστος οὐ πάνυ δῆ- 

λός ἐστιν᾽ ὕπως μέντοι ϑεωρεῖτε καὶ ποῖοέξ τινες ἐν- 

5 ϑάδε ἐστὲ ἅπαντες Ἕλληνες καὶ βάρβαροι ἴσασιν. ἥνων 

γὰρ πόλις ὑμῶν τῷ μεγέϑει καὶ τῷ τόπῳ πλεῖστον 

ὅσον διαφέρει καὶ περιφανῶς ἀποδέδεικται δευτέρα 

τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον. ἥ τὸ γὰρ. Αἴγυπτος [ὑμῶν], τηλι- (οι 

κοῦτον ἔϑνος, σῶμα τῆς πόλεως ἐστι, μᾶλλον δὲ 

προσϑήκη. τοῦ τε ποταμοῦ τὸ ἴδιον τῆς φύσεως 

καὶ παρὰ τοὺς ἄλλους ἅπαντας λόγου μεῖξον., τό τὲ 

ϑαυμαστὸν αὐτοῦ καὶ τὸ ὠφέλιμον, τήν τε ϑάλατταν 

τὴν καϑ᾿ ἡμᾶς ἅπασαν ἐκδέχεσϑε., κάλλει τε λιμέ- 

νῶν καὶ μεγέϑει στόλου καὶ τῶν πανταχοῦ γιγνομέ- 

νῶν ἀφϑονίᾳ καὶ διαϑέσει. καὶ τὴν ἔξωϑεν ὑπερκει- 

μένην ἔχετε, τήν τε Ερυϑρὰν καὶ τὴν Ἰνδικήν, ἧς 

πρότερον τοὔνομα ἀκοῦσαι χαλεπὸν ἦν ὥστε τὰς ἐμ- 

πορίας οὐ νήσων οὐδὲ λιμένων οὐδὲ πορϑμῶν τινῶν 

καὶ ἰσϑμῶν, ἀλλὰ σχεδὸν ἁπάσης τῆς οἰκουμένης 

γίγνεσϑαι παρ᾽ ὑμῖν. κεῖται γὰρ ἐν συνδέσμῳ τινὶ 

τῆς ὕλης γῆς καὶ τῶν πλεῖστον ἀπῳκισμένων ἐϑνών, 

ὥσπερ ἀγορὰ μιᾶς πόλεως, εἰς ταὐτὸ συνάγουσα πάν - τι" 

τας καὶ δεικνύουσά τε ἀλλήλοις καὶ καϑ᾽ ὅσον οἷόν 

τε ὁμοφύλους ποιοῦσα. ἴσως οὖν χαίρετε ἀκούοντες, 

καὶ νομίζετε ἐπαινεῖσϑαι ταῦτα ἐμοῦ λέγοντος, ὥσπερ 

ὑπὸ τῶν ἄλλων τῶν ἀεὶ ϑωπευόντων ὑμᾶς ἐγὼ δὲ 
ἐπήνεσα ὕδωρ καὶ γῆν καὶ λιμένας καὶ τύπους καὶ 

πάντα μᾶλλον ἢ ὑμᾶς. ποῦ γὰρ εἶπον ὥς ἐστε φρό- 

νιμοι καὶ σώφρονες καὶ δίκαιοι; οὐχὶ τἀναντία τού- 

των; ἔστι γὰρ ἀνθρώπων ἔπαινος εὐταξία, πραότης, 

ὁμόνοια, κόσμος πολιτείας, τὸ προσέχειν τοῖς ὀρθῶς 

λέγουσι, τὸ μὴ πάντοτε ξητεῖν ἡδονάς. ἀναγωγαὶ δὲ 

ΟΕΒΑΤΙΟ ΧΧΧΙΙ, 413 

καὶ κατάρσεις καὶ πλήϑους ὑπερβολὴ καὶ ὠνίων καὶ 
νεῶν πανηγύρεως καὶ λιμένος καὶ ἀγορᾶς ἐστιν ἐγ- 
χκώμιον, οὐ πόλεως" οὐδέ γε, ἂν ὕδωρ ἐπαινῇ τις, 
ἀνθρώπων ἔπαινος οὗτός ἐστιν, ἀλλὰ φρεάτων᾽ οὐδ᾽ 
ἂν περὶ εὐκρασίας λέγῃ τις, τοὺς ἀνθρώπους εἶναί 

ἐπφησιν ἀγαϑοὺς, ἀλλὰ τὴν χώραν" οὐδ᾽ ἂν περὶ ἐχ- 
, , “ .υ 3 

ϑύων, τὴν πόλιν ἐπαινεῖ" πόϑεν; ἀλλὰ ϑάλατταν ἢ 
" Ἵ. “ 6 ω Ἤ ’ 

λίμνην ἢ ποταμόν. ὑμεῖς δέ, ἂν ἐγκωμιάξῃ τις τὸν 
, “νω , ο, 3 

2 Νεῖλον, ἐπαίρεσϑε, ὥσπερ αὐτοὶ δέοντες ἀπὸ 4ἰ:- 
ϑιοπίας. σχεδὸν δὲ καὶ τῶν ἄλλων οἱ πλείους ἐπὶ 
τοῖς τοιούτοις χαίρουσι. καὶ μακαρίους ἑαυτοὺς κρί- 
νουσιν, ἂν οἰκῶσι καϑ΄ Ὅμηρον νῆσον δενδρήεσσαν 
ἢ βαϑεῖαν ἥ τινα ἤπειρον εὔβοτον, εὔμηλον, ἢ πρὸς 
ὄρεσι σκιεροῖς ἢ πηγαῖς διαυγέσιν᾽ ὧν οὐδὲν ἴδιόν 
ἐστιν ἐκείνων" ἀρετῆς δὲ οὐδὲ ὄναρ αὐτοῖς μέλει. 

ἐγὼ δὲ τούτων ἐμνήσϑην οὔτε ὑμᾶς ἐπαίρων οὔτε 
τοῖς συνήϑως ὑμνοῦσιν αὐτὰ ῥήτορσιν ἢ ποιηταῖς πα- 
ραβάλλων ἐμαυτόν. δεινοὶ γὰρ ἐκεῖνοι καὶ μεγάλοι 
σοφισταὶ καὶ γόητες" τὰ δ᾽ ἡμέτερα φαῦλα καὶ πεξὰ 
ἐν τοῖς λόγοις, οὐ μέντοι περὶ φαύλων. [τὰ μὲν γὰρ 
λεγόμενα αὐτὰ οὐ μεγάλα, περὶ μεγίστων δὲ ὡς οἷόν 
τε. καὶ νῦν εἶπον τὰ περὶ τῆς πόλεως. δεῖξαι βου- 

λόμενος ὑμῖν ὡς ὅ.τι ἂν ἀσχημονῆτε οὐ κρύφα 
γίγνεται τοῦτο οὐδ᾽ ἐν ὀλίγοις, ἀλλ᾽ ἐν ἅπασιν ἀν- 

ϑρώποις. ὁρῶ γὰρ ἔγωγε οὐ μόνον Ἕλληνας παρ᾽: 

ὑμῖν οὐδ᾽ Ἰταλοὺς οὐδὲ ἀπὸ τῶν πλησίον Συρίας. 
Λιβύης. Κιλικίας. οὐδὲ τοὺς ὑπὲρ ἐκείνους Αἰϑίοπας 

οὐδὲ ἄραβας ἀλλὰ καὶ Βακτρίους καὶ Σκύϑας καὶ 

Πέρσας καὶ Ἰνδῶν τινας. οἱ συνϑεῶνται καὶ πάρεισιν 

ἑχάστοτε ὑμῖν" ὥστε ὑμεῖς μὲν ἀκούετε ἕνὸς, ἂν " 
οὕτωτύχῃ, κιϑαρῳδοῦ, καὶ τούτου συνήϑους, ἀκούεσϑε 

σοπ δὲ ὑπὸ μυρίων ἐθνῶν οὐκ ἐπισταμένων ὑμᾶς, καὶ 
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- -"» ἃ » Ἃ ξ “ ς Ψ ν κ᾿ ᾿ 

ὁρᾶτε μὲν τρεῖς ἡ τέτταρας ἡνιόχους, ορᾶσϑε δὲ ὑπὸ 
τοσούτων μὲν Ἑλλήνων. τοσούτων δὲ βαρβάρων. τί 
οὖν οἴεσϑε τούτους ἐπὶ γῆς πέρατα ἐλϑόντας λέγειν; 

οὐχ ὡς πόλιν εἴδομεν τὰ μὲν ἄλλα ϑαυμαστὴν καὶ τῶν 

5 ἀνθρωπίνων ϑεαμάτων πάντων κρεῖττον ϑέαμα, κό- 
όμῳ τε ἱερῶν καὶ πλήϑει πολιτῶν καὶ τῶν ἐπιτηδείων 
περιουσίᾳ, πάντα ἀκριβῶς διεξιόντας ὡς ἂν δύνων- 

ται τοῖς αὑτῶν. ἃ καὶ μικρὸν ἔμπροσθεν εἶπον, τὰ 
τοῦ Νείλου καὶ τῆς χώρας καὶ τῆς ϑαλάττης καὶ τὸ 

) μέγιστον τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ϑεοῦ" μαινομένην δὲ 

ὑπὸ ὠδῆς καὶ δρόμων ἱππικῶν καὶ μηδὲν ἄξιον πράτ- 
᾽ , , - ᾿ » Ἷ 

τουσαν ἐν τούτοις ἑαυτῆς; οὗ γὰρ ἀνϑρῶώποι ϑῦον -51"} 
ἢ ν.. ᾿. ᾿ ΝΛ α, ᾽ δ , ᾿ 

τες μέν εἶσι μέτριοι καὶ βαδίξοντες καϑ' αὔὐτους καὶ 
"ἢ ἢ ,ῖΐ ,Ἶ Ἀ 

τἄλλα πράττοντες" οταν δὲ εἰς τὸ ϑέατρον εἰσέλθωσιν 
Ἴ ᾿ “" ν᾿ ; , - : ω 

ἢ τὸ στάδιον, ὥσπερ φαρμάκων αὑτοῖς ἐκεῖ κατορω- 
, Ἁ " » ὦ. Ἷ 

ρυγμένων. οὐδὲν οἴδασι τῶν προτέρων οὐδὲ αἰσχύ- 
, “" “.- 7) ἼΙ ᾽ - , " Ἁ ἣ 

νονται λέγειν ἢ ποιεῖν ο.τι ἂν αὑτοῖς ἐπέλϑῃ. τὸ δὲ 

πάντων χαλεπώτατον, ἐσπουδακότες περὶ τὴν ϑέαν 
᾿ - »ν., ν. " ᾿ " , 

οὐχ ὑρῶσι καὶ ἀκούειν ἐθέλοντες οὐκ ἀκούουσι. σα- 
“-" ᾧ» , » ᾽ ᾿ ’ 

φῶς ἐξεστηκότες καὶ παρανοοῦντες, οὐκ ἄνδρες μόνον, 
," Ἁ Ἁ -«ΨὈ " Ἁ , ᾽ ι"» ΝΆ ᾿ ἅ 

ἄλλα καὶ παῖδες καὶ γυναια. ἐπειδὰν δὲ παύσηται τοῦ! 

δεινὸν καὶ διαλυϑῶσι., τὸ μὲν ἀκμαιότερον ἔσβεσται 
τῆς ταραχῆξ᾽ ἔτι δὲ ἔν τε συνόδοις καὶ στενωποῖς 

μένει καὶ δι᾽ ὕλης τῆς πόλεως ἐπὶ συχνὰς ἡμέρας" κα- 

ϑάπερ ἐμπρησμοῦ, μεγάλου λήξαντος ἰδεῖν ἔστι μέχρι 

πολλοῦ τήν τε λιγνὺν καὶ μέρη τινὰ φλεγόμενα. καί- 

τοι τάχα ἐρεῖ τις τῶν Περσῶν ἢ τῶν Βακτρίων, ὡς 

αὐτοὶ μὲν ἴσασιν ἱππεύειν καὶ σχεδὸν ἄριστοι δοκοῦ- 
σιν ἱππεῖς᾽ τὸ γὰρ πρᾶγμα ὑπὲρ ἀρχῆς καὶ ἐλευϑε- 
ρίας ἐπιτηδευουσιν" ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν τοιοῦτον οὐδ᾽ 

αὖ ὅμοιον πεπόνϑασιν᾽ ὑμεῖς δὲ οὐδεπώποτε αὐτοὶ 
3 ) "ἢ 

ϑιγόντες οὐδ᾽ ἐπιβάντες ἵππων οὐ δύνασϑε κατέχειν 
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αὑτοὺς, ἀλλ᾽ ἐστὲ ὅμοιοι χωλοῖς ὑπὲρ δρόμου ἐρέ- 
ξρυσι. τοιγαροῦν δειλοὶ ὄντες καὶ ἀστράτευτοι πολ- 

λὰς ἤδη νενικήκατε ἱππομαχίας. σκοπεῖτε δὲ μὴ περὶ 
ὑμῶν ἀληϑέστερον οὗτοι λέγωσιν ἢ περὶ τῶν Ἑλλή- 

νῶν “Ἀνάχαρσιν τὸν Σχύϑην φασὶν εἰπεῖν" ἐδόκει 

μὲν γὰρ εἶναι τῶν σοφῶν᾽ ἧκε δὲ εἰς τὴν Ελλάδα 

ϑεασόμενος οἶμαι τά τε ἔϑη καὶ τοὺς ἀνθρώπους" 

ἔλεγεν οὖν ὡς ἔστιν ἐν ἑκάστῃ πόλει τῶν Ἑλλήνων 

ἣ ἰποδεδειγμένον χωρίον. ἐν ᾧ μαίνονται καϑ'᾽ ἡμέραν, 
τὸ γυμνάσιον λέγων" ἐπειδὰν γὰρ ἐλϑόντες ἀποδύ- 

σωνται, χρίονται φαρμάκῳ. τοῦτο δὲ ἔφη κινεῖν 
αὐτοῖς τὴν μανίαν. εὐϑὺς γὰρ οἵ μὲν τρέχουσιν,, οἱ δὲ 

χαταβάλλουσιν ἀλλήλους, οἵ δὲ τὼ χεῖρε ἀνατείναν - 
τες μάχονται πρὸς οὐδένα ἀνθρώπων, οἵ δὲ παίονται. 
ἱπονταῦτα δὲ ποιήσαντες, ἀποξυσάμενοι τὸ φάρμακον 

ν᾿ ὔὕ - -» Γ - δ " πο αὐτίκα σωφρονοῦσι. καὶ φιλικῶς αὐτοῖς ἤδη ἔχοντες 
βαδίζουσι κάτω ὁρῶντες, αἰσχυνόμενοι τοῖς πεπρα- 
γμένοις. ἐκεῖνος μὲν παίζων καὶ καταγελῶν οὐ φαύ- 
λου πράγματος. ὡς ἐγὼ δοκῶ. ταῦτα ἔλεγε. περὶ δὲ 
ὑμῶν τί ἂν τις ἔχοι λέγειν ; καὶ γὰρ ὑμεῖς ὅταν συν- 
ἔλθητε, πυκτεύετε,. βοᾶτε, ῥιπτεῖτε, ὀρχεῖσϑε, ποίῳ 
χρισάμενοι φαρμάκῳ; δῆλον. ὅτι τῷ τῆς ἀνοίας ὡς 
οὐκ ἣν ὑμῖν ἐπιεικῶς αὐτὰ ὁρᾶν. μὴ γὰρ τοῦτό μὲ 
οἴεσϑε λέγειν ὡς οὐ χρὴ καὶ τὰ τοιαῦτα γίγνεσϑαι ἐν 

ταῖς πόλεσι᾽ χρὴ γὰρ ἴσως καὶ ἀναγκαῖόν ἐστι διὰ τὴν 3» 

τῶν πολλῶν ἀσϑένειαν καὶ σχολήν" ἴσως δὲ καὶ τῶν 
βελτιόνων εἰσὶν οἱ δεόμενοι διατριβῆς τινος καὶ πα- 

ραμυϑίας ἐν τῷ βίῳ" δεῖ δὲ μετὰ κόσμου καὶ σχήμα- 

τος πρέποντος ἀνθρώποις ἐλευϑέροις. οὐ γὰρ παρὰ 
τοῦτο οὔτε τῶν ἵππων οὐδεὶς δραμεῖται βράδιον οὐδὲ 
χεῖρον ἄσεταίτις τῶν ἀδόντων, ἂν εὐσχημονῆτε ὑμεῖς. 
νυνὶ δὲ τὸ μὲν τῶν ἡνιόχων τινὰ ἐκπεσεῖν ἐκ τοῦ δέ- 
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ου δεινὸν ἡγεῖσϑε καὶ συμφορὰν πασῶν μεγίστην" ' " , ᾿ 
με Νηνά δὲ ΜΙΜΙΜ νι δημημι δ δ ῥένπιμηὰ ἀοὼ μϑιδ δηλ δυστυχία τῶν ταλαιπώρων, ὥστε ἀνδρεῖον ἡγοῦνται 

καὶ τῆς ἀξίας τῆς ἑαυτῶν οὐ φφονείζινε. κἂν μὲν 

ὑμῖν ὁ κιϑαρφῳδὸς ἐχμελῶς ἄδῃ καὶ παρὰ τὸν τόνον, 

5 συνίετε" αὐτοὶ ὃὲ παντελῶς ἔξω τῆς ἁρμονίας τῆς Το} 

κατὰ φύσιν γιγνόμενοι καὶ σφόδρα ἀμούσως ἔχοντες 

οὐδὲν διαφέρεσϑε. καίτοι πόσοι διὰ ταῦϑ᾽ ὑμῶν 

ἀπολώλασιν; ἀδοξοῦσι μὲν γὰρ πάντες. αἱ δὲ Σει- 

ρῆνες ἄλλο τι ἐποίουν, ὡς ὁ μῦϑός φησιν; οὐχ ἀπωλ- 

0 νον τοὺς σφόδρα ἡσϑέντας αὐταῖς , ἀλλ᾽ ἐκεῖναι μὲν 

ἐν ἐρήμῳ ἤσαν πελάγει καὶ μακρὰν ἀπῳκισμέναι 

καϑ'᾽ αὑτὰς ἐπὶ σκοπέλου τινός, ὅπου μηδεὶς ῥαδίως 

παρέβαλλε᾽ κἀκεῖ δ᾽ ὁ νοῦν ἔχων ἐσώϑη καὶ μεϑ᾽ 

ἡσυχίας ἤκουσεν. οὗτοι δὲ σχεδὸν ἐν μέσῳ τῆς οἰκου- 

"158 μένης ἐν τῇ πολυανϑρωποτάτῃ πασῶν πόλει τοιαῦτα 

ἐργάξονται. μὰ 4{᾽ οὐ δι᾿ αὑτῶν τινα ἡδονὴν ἡ δύ- 

ναμιν, ἀλλὰ διὰ τὴν ὑμετέραν ἀβελτερίαν. διὰ τί 

γὰρ ἔξω παραπλησίως ἀκούονται τοῖς ἄλλοις καὶ πολ - 51 

λάκις ἀηδεῖς ἔδοξαν; μὴ τὰ ὦτα ἐπαλήλιπται τῶν ἐκεῖ; 

0 τί οὖν τοῦτο δείκνυσι; μὰ 4 Σ᾿οὐ μουσικῆς ἰσχὺν 

οὐδ᾽ ὑπερβολὴν τέχνης, ἀλλ᾽ ἀκροατῶν κουφότητα 

καὶ πόλεως ἀσϑένειαν. φασὶ γοῦν ἤδη τινὰς τῶν 

ἀπολωλότων διὰ τὴν τοιαύτην πρόφασιν νεανιεύσα- 

σϑαι. μὴ παραιτουμένους τὸν ϑάνατον, ἀλλὰ προσλι- 

. παροῦντας, ὕπως ἀκούσωσιν ἐπὶ πλέον. τοῦτο δ᾽ 

ἐστὶ ϑαυμαστὸν ἐπ᾽ ὀνείδει καὶ καταγέλωτι τῆς πό- 

λεως. εἰ παρὰ μὲν τοῖς ἄλλοις ἀριστεῖς καὶ τυραννο- 

χτόνοι μνημονεύονται, σωτηρίας ἕνεκεν τῶν πατρίδων 

ἐπιδιδόντες αὑτούς" παρὰ δὲ ὑμῖν ὑπὲρ χορδῆς τοῦ- 

ου το πάσχουσι καὶ δι᾿ ἡδονὴν μικράν, μᾶλλον δὲ δόξαν 

κενήν. οὐ γὰρ ἡδόμενοι τοσοῦτον ὅσον οἰόμενοι καὶ 61} 

βουλόμενοι προΐενται σφᾶς αὐτούς. τοσαύτη δ᾽ ἐστὶ 

κ , 3 . ἢ 

τὸ πάντων ἀνανδρότατον καὶ σεμνὸν τὸ αἴσχιστον. 
, , ᾿ “ἢ " 
ἑλοίμην γὰρ ἂν ἔγωγε λῃστεύων ἀποϑανεῖν ἢ διὰ 

, , ᾿ , »" 

τοιαύτην αἰτίαν. τὸ μὲν γάρ ἐστιν ἀνδρὸς πονηροῦ 

ϑάνατος. τὸ δὲ ἀνδραπόδου δυστυχοῦς. κἀκεῖνος μὲν ὃ 

ἀδικηϑεὶς ἴσως ἐπὶ τοῦτο ἦλϑεν, ὑπὲρ τοὺς νόμους 

ἀμύνασϑαι προέμενος, καὶ τάχατι καὶ γενναῖον ἐδύνατο 

πρᾶξαι μὴ τοιούτου τυχὼν δαίμονος" ὁδὲ δὲ κραυγῇ 
, ' ἃ ἢ ᾿ ".» Ν ω -" “ Ἁ Ἁ " 

μόνον καὶ ἀνοίᾳ διὰ δυστυχῆ φϑογγον καὶ κακὴν ἔγκλι- 
, ᾿ . " - ᾿ Ἢ ἤ 

σιν καὶ τὰς ἐκμελεῖς καμπὰς καὶ λήρους καὶ κυνισμοὺς τὸ 
δ 7 , 3 -» 3 ἤ ᾿ "κῃ - 

καὶ ὁλεϑρους ἀκλεῶς ἀπολλυμεένος. ἐστι δὲ ὁ τοιοῦτος 

μυίας ϑάνατος. καὶ γὰρ ἐκείναις ὅ,τι ἂν γευσαμέναις 

8 η γλυκὺ φανῇ): πρὸς αὐτῷ θιαφϑεέρονται. τί οὖν τοῦτο 

λαμπρόν. ὦ χακοδαίμονες; ὑπὲρ μὲν γὰρ δικαιοσύ- 
" - Υ͂ -" ' 

νης καὶ ἀρετῆς καὶ πατρῴων γερῶν καὶ νόμων καὶ 15 
- , ᾿ ." ’ .- 8 3 ᾽ 

χρηστοῦ βασιλέως. εἰ δέοι. πονεῖν καὶ ἀποϑνήσκειν 
, - 3 ᾿ -»Ὕ - 

ἀγαϑῆς ἐστι καὶ οὐ φιλοξώου ψυχῆς ὑπὲρ δὲ τῆς ψαλ- 
ὔ ᾽ , "᾿ -" - 

τρίας ἀπάγχεσϑαι. καϑάρματος ἀγεννοῦς καὶ ξὴν οὐκ 
3. ν" ῃ ἤ , Γ 

ἀξίου, πόσης αἰσχύνης ; καὶ τούτους μὲν ἐασωμεν" ἀλλ᾽ 
3 -“ -“» Ἁ 3 

ἐν αὐτῇ τῇ ϑέα τὰ γιγνόμενα οὐκ αἰσχρὰ καὶ μεστὰ 
, χὴ Ἅ ἢ ἤ 3 . 

πηπάσης ὕβρεως, τὸ ἀνατετάσϑαι καὶ ἀποβλέπειν, μόνον 
, "" Ἁ Ἁ “΄ 

οὐκ ἐπὶ τοῖς χείλεσι τὰς ψυχὰς ἔχοντας, καϑαάπερ 
᾿ 1 Ἁ “" » Ἁ 3 οι 

οἶμαι διὰ τῶν ὥτων τὴν εὐδαιμονίαν δεχομένους, 
- Ά μ " μ » , 

σωτῆρα καὶ ϑεὸν καλοῦντας ἀανϑρῶπον ἀϑλιον; ποσον 
᾿ ᾿ " τ - " " 

τινὰ γέλωτα τοὺς ϑεους ὑμῶν καταγελᾶν οἴεσϑε, ὅταν 
Ἷ " "ν 3 

πάλιν ἐκείνους προσκυνοῦντες ταὐτὰ προσφέρησϑε 
.. - μι -" 9 ) “ 

καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ἀναγκάξησϑε τιμᾶν τὸ δαιμόνιον; 
ϑυ." »ν ᾽ ᾿ ς ἢ ξ ᾿ τ ᾿ 
ἀλλ΄ ἔστιν εὐγνωμῶν ὁ ϑεὸς. ὡς ϑεὸς. οἶμαι, καὶ 

ἤ Ἁ - » “ -» 

φέρει πράως τὴν τῶν πολλῶν ἄνοιαν. τοιγαροῦν ὡς 
᾿ω ᾿ ᾿ 

παισὶν ὑμῖν παιδαγωγους δέδωκε τοὺς φρονιμωτέ- 
“ ᾽ ᾿ "" ᾿» 

ρους τῆς πόλεως, μεϑ᾽ ὧν καὶ ϑεωρεῖτε καὶ τἄλλα 
"» ἤ ᾿ Ἢ -" Ἵ 3 Ἷ 9 ἤ 

ἄμεινον πράττετε. ἐπεὶ πὼς ἂν ἀπείχεσϑε ἀλληλων; 
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) ᾿ ,. Ἵ Ψ ἣν ἊῚ ἅ 3 ’ 

καίτοι ποίους τινὰς ἂν ὑμεῖς ἡγοῖσϑε ἀνθρώπους, 

οἷς ἐλευϑερία μὴ συμφέρει; νὴ Δία, τὸ γὰρ πρᾶγμά 
, »" ᾽ Ἁ » ’ 

ἐστι φύσει τοιοῦτον. οὐ γὰρ καὶ ἐν ἄλλαις πολεσιν δῖ 

ἄδουσι καὶ νὴ “έα αὐλοῦσι καὶ τρέχουσι καὶ πάνϑ᾽ 

ὅσα γίγνεται καὶ παρ᾽ ὑμῖν καὶ παρ᾽ ἑτέροις τισίν ; 

ἀλλ᾽ οὐδαμοῦ τοιοῦτος ἔρως ἐστὶ τοῦ πράγματος οὐδὲ 

οἷστρος. ἴστε Ῥοδίους ἐγγὺς οὕτως ὑμῶν ξῶντας ἐν 

ἐλευϑερία καὶ μετὰ πάσης ἀδείας" ἀλλὰ παρ᾽ ἐκείνοις 

οὐδὲ τὸ δραμεῖν ἐν τῇ πόλει δοκεῖ μέτριον, ἀλλὰ καὶ 

τῶν ξένων ἐπιπλήττουσι τοῖς εἰκῇ βαδίξουσι. τοιγαρ- 

οὖν εἰκότως εὐδοκιμοῦσι καὶ πάσης τιμῆς τυγχάνου- 

σιν. αἰδούμενοι γὰρ αὑτοὺς πρῶτον καὶ μηδὲν ἀνόη- 

τον ποιοῦντες εἰκότως οἶμαι παρά τε τῶν ἄλλων καὶ 

τῶν ἡγουμένων αἰδοῦς τυγχάνουσιν" ἐπεὶ καὶ τῶν 

ἄλλων εὑρήσομεν τὰ πλεῖστα ταὐτὰ πράττοντας τοῖς 

ἀνοήτοις τοὺς σώφρονας, οἷον ἐσθίοντας, βαδέξον- 

τας. παίζοντας. ϑεωροῦντας᾽ ἡ γὰρ φύσις ἀναγκάζξει 

πολλῶν ὁμοίων δεῖσθαι" διαφέρουσι μέντοι περὶ 

ταῦτα πάντα᾽ αὐτίκα ἑστιώμενοι πρῶτον οἷ μὲν οὔτε 

ἀμαϑῶς οὔτε ἀπρεπῶς διάγουσιν, ἀλλ᾽ εὐσχημόνως 

ἅμα καὶ προσηνῶς, εὐωχίας. οὐ παροινίας, ἄρχοντες, 

φιλοφρονούμενοι τοὺς συνόντας, οὐ ϑρασυνόμενοι 

πρὸς αὐτούς᾽ ὀΐ δὲ ἀπηνῶς καὶ ἀκολάστως, μετὰ βοῆς 

καὶ ἀταξίας ὀργιξόμενοι καὶ γελῶντες. πλεονεκτοῦν- 
" Ἷ ᾿ - » ᾽ " 

τες ἀλλήλους. οὐ παρακαλοῦντες, τελευτῶντες ἀπίασιυϑην 
Γι ω ’ Π Ἵ 3 , ’ 

καχῦντι τοῖς συμπόταις δόντες ἡ παρ ἐκείνων λαβὸν- 
" ἤ ’ 

τες οἵαν ποτὲ γενέσϑαι φασὶ Κενταύρων συνουσίαν. 
" " ω ., , 4 : Ἁ 

καὶ τί δεὶ τἄλλα ἐπεξιέναι καϑ' ἕκαστον; ἀλλὰ τὸ βα- 
,᾿ ἰ Δ] ἤ 6 "»" ’ -“οὈ Ἁ 

δίζειν, ὃ κοινόν ἐστι καὶ ἁπλοῦν δήπουϑεν, τοῦ μὲν 6908} 
, ᾿ ζ , ν ᾿ Ὶ 

ἐμφαίνει τὴν ἡσυχίαν τοῦ τρόπου καὶ τὸ προσέχειν 
» “Ψ «-Ψν , ᾿ " 4. .“᾿»»" 

ἑαυτῷ, τοῦ δὲ ταραχήν. ἀναίδειαν" σπουδῇ πρόσεισι, 
᾽ ͵ "Δ Ἢ ΓΙ Ὑ " Ἀ 

φϑέγγεται βαδίξων ἡ πεσὼν τινὰ ξωσὲε, μαχεται πρὸς 
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ἕτερον. ὁμοίως καὶ περὶ τὰς ϑέας οἵ μέν εἰσιν ἄπλη- 
στοι καὶ λίχνοι καὶ περὶ πάντα ὁμοίως ἐπτοημένοι τὰ 

τυχόντα, οἱ δὲ κοσμίως καὶ μετ᾽ εἰρήνης μετέχουσιν. 

ἀλλ᾽ οὐχ ὑμεῖς, ἀλλ᾽ ἐκπεπληγμένοι κάϑησϑε, ἀνα- 
πηδᾶτε τῶν ὀρχηστῶν μᾶλλον, συντείνεσϑε ὑπὸ τῶν 

ἀσματων᾽ τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους ἀνθρώπους ἡ μέϑη 

πρὸς ὠδὴν τρέπει καὶ ὄρχησιν" παρ᾽ ὑμῖν δὲ τοὐναν- 

τίον ἐστίν. ἡ γὰρ ὠδὴ μέϑην ἐμποιεῖ καὶ παράνοιαν. 

οἴνου μὲν οὖν τοιαύτη φύσις, τὸ μὴ δύνασϑαι σωφρο- 

νεῖν, ἀλλὰ πολλὰ δυσχερῆ πράττειν ἀναγκάξεσϑαι 

τοὺς σκαιῶς αὐτῷ καὶ ἀμέτρως χρωμένους" ὑπὸ δὲ 

ὠδῆς σφαλλομένους καὶ πολὺ κάκιον ἔχοντας τῶν πα- 

ροινούντων εὐϑὺς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, οὐχ ὥσπερ ἐν τῷ πο- 

τῷ προϊόντας. οὐκ ἔστιν ἄλλους ἰδεῖν. παρὰ μὲν γὰρ 

ἐνίοις τῶν βαρβάρων μέϑην φασὶ γίγνεσϑαι πραεῖαν 

δι᾿ ἀτμοῦ ϑυμιωμένων τινῶν" ἔπειτα χαίρουσι καὶ 

ἀνίστανται γελῶντες καὶ πάντα ποιοῦσιν ὅσα ἄνϑρω- 
᾿ ἤ , , Ἁ 9 οἱ , 

τ πον πεπωκότες, οὐ μέντοι καχὸν οὐδὲν ἀλληλοῦυς 
’ υ » ὁ "" 3 δ 

ἐργάζονται" τῶν δὲ Ἑλλήνων ὑμεῖς μόνοι δι ὥτων 
- ᾽ . ἢ " Ν " γ 

καὶ φωνῆς αὐτὸ πάσχετε, μᾶλλον δὲ ληρεῖτε ἐκείνων 
“ ». -, ’ 

κάκιον καὶ παραφέρεσϑε καὶ μᾶλλον ἐοίκατε κραιπα- 
"» ’ὔ Ἁ ννΨ «Ψ ᾿ Ἀ μι» 

λῶσι. καίτοι τὰ τῶν Μουσῶν καὶ τὰ τοῦ 4πολλῶνος 
» Ἂν Ἁ » ,} 

ἤπια δῶρα καὶ προσηνῆ. τὸν μὲν γὰρ Παιήονα καὶ 
3 6 γμη 

4λεξίκακον προσαγορεύουσιν, ὡς ἀποτρέποντα τῶν 
-“ ἃ 6 »"Ἥ . “ " Ρ 

κακῶν καὶ υγέειαν ἐμποιοῦντα ταῖς ψυχαῖς καὶ σῶ- 
᾿ ἤ ᾿Ὶ Ὰ " Ἁ Ά ; ε 

μασιν. οὐ νόσον οὐδὲ μανίαν" τὰς δὲ παρϑένους:. ὡς 
κ᾿} Ν ) 

ἂν αἰδουμένας τε καὶ σώφρονας. ἥ τὲ μουσικὴ ϑὲ- 
Ἵ “ -" ἔ » “»- γονῇ 

πον ραπείας ἕνεκα τῶν ἀνθρώπων ευρῆσϑαι δοκεῖ τῶν 

παϑῶν καὶ μάλιστα δὴ μεταστρέφειν ψυχὰς ἀπηνῶς 

καὶ ἀγρίως διακειμένας. διὰ τοῦτο καὶ τῶν φιλο- : 

σόφων ἔνιοι πρὸς λύραν αὑτοὺς ἡρμόσαντο ἕξωϑεν, 

ἀποπαύοντες τῆς διὰ τῶν ὀνειράτων ταραχῆς. καὶ 
21 ἢ 
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χαῖον πρὸς αὐλὸν πολεμεῖν" ὑμεῖς δὲ πρὸς κιϑάραν 
αὐτὸ δρᾶτε. ἢ βούλεσϑε, ἐπειδὴ τοῖς βασιλεῦσι τοὺς 

δήμους κἀγὼ παρέβαλον, Νέρωνι φαίνεσϑαι τὴν 

αὐτὴν ἔχοντες νόσον; ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐκεῖνον ὥνησεν ἡ 
λίαν ἐμπειρία περὶ τοῦτο καὶ σπουδή. καὶ πόσῳ κρεῖτ- ὅ 

δεοῖς μετὰ μέλους ϑύομεν, ἵνα εὔτακτοι καὶ καϑυϑεη: 

κότες ὦμεν. ἕτερος δὲ αὖ τρόπος αὐλοῦ τε καὶ φδῆς 

ἐν πένϑεσιν, ἰωμένων οἶμαι τὸ σκληρὸν χαὶ ἄτεγ- 

χτον τοῦ πάϑους, ϑηλυτέραν δὲ τὴν λύπην ἐργαξο- 

5 μένων δι᾽ ὠδῆς λανϑανούσης μετὰ γόων, ὥσπερ οἵ 

ἰατροὶ τὰ φλεγμαίνοντα τῶν ἑλκῶν ὑγραίνοντες καὶ 

μαλακοποιοῦντες ἀνώδυνα ἔϑηκαν. οὐχ ἧττον δὲ καὶ 

περὶ συνουσίας ἔδοξε πρέπειν ἡ μουσικῆς δύναμις. 

τον μιμεῖσθαι τὸν νῦν ἄρχοντα παιδείᾳ καὶ λόγῳ 

προσέχοντα; οὐκ ἀποϑήσεσϑε τὴν αἰσχρὰν ταύτην 
χαὶ ἄμετρον φιλοτιμίαν; οὐ φυλάξεσϑε τοὺς ἄλλους 
σκώπτοντες, καὶ ταῦτα ἐν ἀνθρώποις, εἰ ϑεμιτὸν 

εἰπεῖν, οὐδὲν μέγα. οὐδὲ ϑαυμαστὸν ἔχουσιν: εἶ γὰρ 10 
γουσα καὶ τὸ σφαλερὸν τῆς ἐν οἴνῳ τέρψεως παραμυ- 

ϑουμένη μετὰ συγγενοῦς δυνάμεως ὥσπερ αὐτῷθηι ἢ Ἰσμηνίας ηὔλει παρ᾽ ὑμῖν ἢ Τιμόϑεος ἦδεν ὁ παλαιὸς 

“ , 
᾽ 

συγκεραννύμενον ἐμμελὲς γίγνεται καὶ μέτριον. ι Αρίων;, ὑφ᾽ οὐ λέγουσιν ἄδοντος ἐν τῷ πελάγει 
᾽ 

ταῦτα δὴ πάντα ἀνέστραπται νῦν καὶ μεϑέστηκεν εἰς τοὺς δελφῖνας ἀφικέσϑαι πρὸς τὴν ναῦν, καὶ μετὰ 

ἁρμονίαν καὶ τάξιν αὐ τόματον ταῖς ψυχαῖς ἐπεισά- 

ταῦτα ἐχπεσόντα αὐτὸν κατὰ τύχην τινὰ ἀναλαβεῖν 
καὶ σῶσαι, πῶς ἂν διέκεισϑε; τούτων μὲν γάρ ἐστιν 15 
οὐδεὶς ᾿ ἀμφίων οὐδὲ Ὀρφεύς" ὁ μὲν γὰρ υἱὸς ἣν Μού- 
σης. οἱ δὲ ἐκ τῆς ̓ Δμουσίας αὐτῆς γεγόνασι. διαϑρύ- 
ψαντες καὶ κατάξαντες τὸ σεμνὸν τοῦ μέλους καὶ 

νὴ 

τοὐναντίον. οὐ γὰρ ἐκ Μουσῶν. ἀλλ᾽ ἐκ Κορυβαν- 

. τῶν τινῶν κατέχεσϑε, καὶ πιστὰ ποιεῖτε τὰ τῶν ποιη- 

τῶν μυ σύν" τα ὡς ἐκεῖνοί γε παρεισαγοῦυσι 

Βάκχας τινὰς μαινομένας ὑπὸ μέλους καὶ Σατύρους" 

οὐχοῦν ὑμῖν τὰ τῶν νὲ εβρίδων τε καὶ ϑύρσων ἐνδεὶ 
πάντα τρόπον λωβησάμενοι τὴν ἀρχαίαν μουσικήν. 

καὶ τὸ λέοντας φέρειν ἐν ταῖς ἀγκάλαις" τὰ δὲ ἀλλα ΠΝ ; ᾿ 
,“" “ ..} ’ "“ ζ' 

τίς γὰρ αὐτῶν ὠδὴν τέλειον ἢ γενναῖον ῥυϑμὸν οἷός 20 
καὶ πάνυ μοι δοκεῖτε ἐοικέναι Νύμφαις καὶ Σατύροις. 

ἱλαροί τε γὰρ ἀεὶ καὶ φιλογέλωτες καὶ φιλορχησταί᾽ 

πλὴν οὐκ αὐτόματος ὑμῖν ἀναβλύει διψήσασιν ὁ οἷνος 

τε εἰπεῖν; ἀλλὰ ἄσματα γυναικῶν καὶ κρούματα 
ὀρχηστῶν καὶ παροινίας τερετισματῶν ὥσπερ κακοὶ 

καὶ περίεργοι μάγειροι συντρέψαντες τοὺς νόμους 

ἰδιώτας καὶ λίχνους ἀκροατὰς κινοῦσι. τοιγαροῦν οὐκ 

δ π ἀπὸ κύχνων οὐδὲ ἀηδόνων ὁ ξῆλος αὐτῶν ὠνόμασται 55 
παρ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς, ἀλλ᾽, ὡς ἔοικε, κνυζηϑμοῖς καὶ ὑλα- 

γμοῖς εἰκάξετε" καίτοι φιλοσόφους μὲν ἤδειν οὕτω κα- 

λουμένους , κυϑαρῳδοὶ δὲ Κυνικοὶ παρὰ μόνοις ὑμῖν 

γεγόνασιν. ὁ μὲν οὖν ᾿ἀμφίων πρὸς τὸ μέλος. ὥς 

φασιν, ἤγειρε καὶ ἐπύργου τὴν πόλιν" οὗτοι δὲ ἀνα- 30 

τρέπουσι καὶ καταλύουσι. καὶ μὴν ὅ γε Ὀρφεὺς τὰ 

ϑηρία ἡμέρου καὶ μουσικὰ ἐποίει διὰ τῆς δῆς" οὗτοι 

ἐκ πέτρας ποϑέν τινος ἢ νάπης; οὐδὲ γάλα καὶ μέλι 

δύνασϑε εὐχερῶς οὕτως ἔχειν. ἄκροις δακτύλοις δια- 

μῶντες χϑόνα᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ ὕδωρ ὑμῖν ἀφικνεῖται 

δεῦρο αὐτόματον οὐδὲ τὴν μᾶξαν ἔχετε ἐν ἐξουσίᾳ δή- 

πουϑεν. ἀλλὰ καὶ ταύτην ἐκ τῆς τῶν “κρειττόνων χει- 

ρὺς λαμβάνετε" ὥστε ἴσως καιρὸς ἣν ὑμᾶς παύσα- 

σϑαι βακχειῶν καὶ προσέχειν μᾶλλον αὑτοῖς. νυνὶ δὲ 

30 ἂν μόνον ἀκούσητε χορδῆς, ὥσπερ σάλπιγγος ἄκη- ον ὶ 

χούτες, οὐκέτι δύνασϑε εἰρήνην ἄγειν. ἄρά γὲ μὴ. ΟΝ 

Μακεδαιμονίους μιμεῖσϑε; φασὶ γοῦν αὐτοὺς τὸ ἀρ- 



ὉΙΟΝῚΒ ΑὉ ΑἸΕΧΑΝΌΕΙΝΟΝ β ΌΒΑΤΙ ΧΣ ΧΙ. 428 

δὲ ὑμᾶς, ἀνθρώπους ὄντας. ἀγρίους πεποιήκασι καὶ κιϑάρας ὁποιασοῦν, ἐξεστάναι καὶ φρέττειν κατὰ 

ἀπαιδεύτους. ἔχω δὲ χαὶ ἄλλον εἰπεῖν λόγον ἀνθρώ- ᾿ς μνήμην τὴν Ὀρφέως. εἶναι δὲ τῷ τρόπῳ κοῦφον καὶ 

που Φρυγὸς ἀχούσας , «Αἰσώπου συγγενοῦς, δεύροϑοιν ἢ ἀνόητον, ὡς ἐκ τοιούτου σπέρματος᾽ ἐπεὶ τούς γε ἀλ- 

ἐπιδημήσαντος, ὃν εἰς Ὀρφέα καὶ ὑμᾶς ἔλεγεν. ἔστι β λους Μακεδόνας ἀνδρείους καὶ πολεμικοὺς γενέσϑαι 

5 δὲ τῶν ὑμετέρων σκωμμάτων ἀτοπώτερος καὶ μακρό- ᾿ τενκαὶ τὸ ἦϑος βεβαίους. ἔλεγε δὲ καὶ περὶ τῶν κιϑα- ὃ 

τερος. σκοπεῖτε οὖν, εἰ βούλεσϑε ἀκοῦσαι. καὶ μὴ ᾿ς ρῳδῶν τῶν παρ᾽ ὑμῖν ἕτερον τοιοῦτόν τινα λόγον. τὰ 

δυσχεράνητε. ἔφη τοίνυν ἐκεῖνος περί τὲ Θράκην γὰρ ξῷα ἐν τῇ συνουσίᾳ τῇ πρὸς τὸν Ὀρφέα τὰ μὲν 

χαὶ Μακεδονίαν τὸν Ὀρφέα μελῳδεῖν, καϑάπερ εἴρη- ἄλλα ἥδεσϑαι μόνον καὶ ἐκπεπλῆχϑαι, μιμεῖσϑαι δὲ 

ται. κἀκεῖ τὰ ξῶα προσιέναι αὐτῷ. πολὺ τι πλῆϑος μηδὲν ἐπιχειρεῖν" τῶν κυνῶν δὲ ἐνίους, οἷα δὴ γένος 

ιὸ οἶμαι τῶν πάντων ϑηρίων. πλεῖστα δὲ ἐν αὐτοῖς ἀναιδὲς καὶ περίεργον ἐπιϑέσϑαι τῇ μουσικῇ, καὶ με- 10 

εἷναι τούς τε ὄρνιϑας καὶ τὰ πρόβατα. τοὺς μὲν γὰρ λετᾶν τότ᾽ εὐϑὺς ἀπιόντας καϑ᾽ αὑτοὺς καὶ τὰ εἴδη 

λέοντας καὶ τὰ τοιαῦτα διὰ τὴν ἀλκὴν καὶ τὴν ἀγριό- μεταβαλόντας εἰς ἀνθρώπους διαφυλάττειν τὴν ἐπι- 
ψΨ κΨ ' λ 1 ᾿. -“"-» » κ᾿ Ἁ ᾿ - 

τητὰ δυσπιστότερα εἷναι. καὶ τὰ μὲν οὐδ᾽ ὅλως πελά- μέλειαν. εἴναι δὲ τοῦτο αὑτὸ τὸ γένος τῶν κυϑαρῶ- 
»"»" - Ἁ Ἁ , ᾿ ᾿ - , ᾿ -» 

ξειν; τὰ δ᾽ εὐθὺς ἀποχωρεῖν; οὐχ ἡδόμενα τῷ μέλει. δῶν διὸ μη δύυνασϑαι παντάπασιν ἔκβηναι τὴν αὐτῶν 
' ἡ 3 Ἁ Ἁ - 

ι τὰ δὲ πτηνὰ καὶ τὰ πρόβατα μᾶλλόν τὲ προσιέναι καὶ φυσιν, ἀλλὰ μικρὸν μέν τι διασώξειν τῇ Ὀρφέως δὲ- 1ὅ 
Ἁ ᾿ ἤ νν ν 2 3 » ’ » 

μηκέτ᾽ ἀπαλλάττεσϑαι᾽" τὰ μὲν οἶμαι διὰ τὸ εὔηϑες δασκαλίας, τὸ πολὺ δ᾽ αὐτοῖς ἐμμένειν χύνειον τοῦ 

καὶ τὴν φιλανθρωπίαν, τῶν δὲ ὀρνέϑων μουσικὸν δή- οὐ μέλους. ταῦτα μὲν ἐκεῖνος ἔπαιξεν ὁ Φρύξ. ἐγὼ ὃ 

που τὸ γένος αὐτὸ καὶ φιλῳδόν. ξῶντος μὲν οὖν Ὅρ- ὑμῖν βούλομαι “ακεδαιμονίων ἔργον εἰπεῖν ; ὡς ἐκεῖ- 

φέῶς συνέπεσϑαι αὐτῷ πανταχόϑεν ἀκούοντα αὐτοῦ ᾿ς ψοὲ προσηνέχϑησαν ἀνδρὶ χιϑαρῳδῷ ϑαυμαξομένῳ 

0 ὁμοῦ καὶ νεμόμενα" καὶ γὰρ ἐκεῖνον ἕν τε τοῖς ὕρεσι τότε ἐν τοῖς Ἕλλησιν. ὅτι γὰρ λέαν ἡδὺς ἐδόκει καὶ 

χαὶ περὶ τὰς νάπας τὰ πολλὰ ϑικέριβων" ἀποϑανόν- περιττὸς εἶναι, μὰ Ζ{᾽ οὐκ ἐτίμησαν αὐτόν, ἀλλ᾽ 

τος δὲ ἐρημωϑέντα ὀδύρεσϑαι καὶ χαλεπῶς φέρειν "655 Κ ἀφείλοντο τὴν κιϑάραν καὶ τὰς χορδὰς ἐξέτεμον, 

ὥστε τὴν μητέρα αὐτοῦ Καλλιόπην διὰ τὴν πρὸς τὸν ἀπιέναι προειπόντες ἐκ τῆς πόλεως. ἐκεῖνοι μὲν 

υἱὸν εὔνοιαν καὶ φιλίαν αἰτησαμένην παρὰ Διὸς τὰ οὖν τὸ πρᾶγμα οὕτως ὑφεωρῶντο, καὶ ἐφύλαττον τὰ 

5 σώματα αὐτῶν μεταβαλεῖν εἰς ἀνθρώπων τύπον, τὰς ᾿ς ὦτα, ὡς ἂν μὴ διαφϑαρῶσιν αἵ ἀκοαὶ μηδὲ τρυφερώ- 

μέντοι ψυχὰς διαμέν "ξὺν. οἷαι πρότερον ησαν. χκλε- β τεραι γένωνται τοῦ δέοντος" ὑμεῖς δὲ οὕτως ἄγεν- 

πὸν οὖν ἤδη ἐστὶ τὸ λειπόμενον τοῦ λόγου, καὶ δέ- β νῶς δεδούλωσϑε ὑπὸ τῆς τοιαύτης ἡδονῆς. δι᾽ ὑμᾶς 

δοικα πρὸς ὑμᾶς σαφῶς αὐτὸ εἰπεῖν. ἔλεγε γὰρ ἐξ ᾿ς δὲ ἤδη μοι δοκεῖ τὸ πρᾶγμα καὶ τῶν δητόρων ἅπτεσϑαι 

ἐκείνων γένος τι φῦναι Μακεδόνων, καὶ τοῦτο αὖϑις καὶ φιλοδόφων ἐνίων" μᾶλλον δὲ τοὺς ῥήτορας οὐδὲ 

80 ὕστερον μετὰ ᾿Δλεξάνδρου διαβὰν ἐνθάδε οἰκῆσαι. γνῶναι ῥάδιον. ὡς γὰρ ὁρῶσι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν 580 

καὶ διὰ τοῦτο δὴ τὸν τῶν ᾿4λεξανδρέων δῆμον ἄγε- περὶ τοῦτο καὶ τὴν ἐπιϑυμίαν., πάντες δὴ ἄδουσι καὶ 

σϑαι μὲν ὑπὸ ὠδῆς; ὡς οὐδένας ἄλλους, κἂν ἀκούσωσι ῥήτορες καὶ σοφισταί, καὶ πάντα περαίνεται δι᾽ ὠδῆς" 
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““ " " ἤ 3 Ἥ ᾿.. δ ν " 

ὥστ᾽. εἴ τις παρίοι δικαστήριον, οὐκ ἂν γνοίη ῥαδίως 
ἤ Ὑ Ἂ ᾿ κ᾿. Ὺ ’ " ν.} “-» 

πότερον ἔνδον πίνουσιν ἡ δικαξονται᾽ καν σοφιστοῦ 
"» , Ψ " » »" ᾿ 

δὲ οἴκημα πλησίον ἢ. οὐκ ἔσται γνῶναι τὴν διατρι- 
᾽ ἥ."; . - ᾿ ω"ἦ " »Ἥ 

βήν. δοκεῖ δέ μοι, καὶ ἐν τῷ γυμνασίῳ προΐοντες ἤδη 
Ἁ , ᾿ 

5 γυμνάσονται πρὸς μέλος καὶ τοὺς κάμνοντας ἰασονται. 
"» " "» .Ἵ "" ᾽ν ; "» 

περὶ γὰρ τῆς τέχνης καὶ νῦν ἡμῖν διαλέγονται αδον- 
" .ν ᾽᾿ “ὦ ἢ Ἷ , - 

τες. κινδυνεύει δ᾽ ὁ βίος σχεδὸν ἀπὰς γεγονέναι κώ-- 
᾽ν Ψ ων 3 ο - 3 " " " Ἁ λ 

μος εἷς, οὐχ ηδὺυς οὐδὲ πρᾶος. ἀλλ΄ ἀγριος καὶ χαλε- 
᾽ 3 ’ ᾿ ' 

πός, ἅμα ὀρχουμένων, τερετιξόντων, μιαιφονοῦν - 38). 

ΟΕΑΤΙΟ ΧΥΧΊΙ. 

λοί, τινὲς δὲ ὀλέγοι βάλλοντες ὅ,τι ἔτυχον ἅπαξ ἢ δίς, 
ὥσπερ οἵ καταχέοντες τῶν παριόντων, κατέχειντο 
εὐϑὺς ἄδοντες, οἵ δ᾽ ἐπὶ τοὺς ὅρμους ἧσαν ὥσπερ 
ἐν ἑορτῇ πιούμενοι. καὶ μὴν ἐκεῖνο μέμνησϑε τὸ γε- 
λοῖον ὡς ὁ βέλτιστος ὑμῖν Κόνων ἐχρήσατο ἘΦΟΒΑΣ 8 

ϑωῶν, οὐ μάλιστα τὸ πλῆϑος ὑμῶν συνειστήκει, καὶ 

δείξας τινὰ τόπον βραχὺν προηγόρευεν ὡς εἰ μὲν 
αὐτὸς ἐκεῖ προέλϑοι, νενικηκὼς εἴη καὶ δέοι ὑμᾶς 
ἀπαλλάττεσϑαι καϑ' αὑτοὺς καὶ παραχωρεῖν εἰ δ᾽ 

ἡ τῶν. οἱ δ᾽ οὖν Δακεδαιμόνιοι πλεῖστον ὅσον ὑμῶν 

διέφερον, περὶ ταῦτα, ὡς ἔφην. εὐλαβῶς ἔχοντες. οἵ 

μὲν γὰρ ἄρχειν ἦσαν ἱκανοί, καὶ τῶν μὲν Ἑλλήνων 

προέστησαν πολλὰ ἔτη. τοὺς δὲ βαρβάρους ἐνίκων 
ι ἈΚ 

ἀεὶ πάντας᾽ ὑμεῖς δὲ οὐδὲ ἄρχεσϑαι καλ ὥς ἐπίστασϑε. ὧτῃ 

ὑμεῖς, ἔφη, τέτταρα ἢ πέντε βήματα νικᾶτε, κἀγὼ το 
9ῃ βαδιοῦμαι" ταῦτα δὲ ἔλεγε, φειδόμενος ὑμῶν καὶ 
"Ν χαταγελῶν καὶ καϑάπερ παισὶ προσπαίξων. ἐπεὶ τὸ 

στράτευμα ἐφειστήκει κἀκεῖνος οὐδένα εἴα ἅπτεσϑαι, 
γυμνοὺς ἅπαντας ὁρῶν καὶ ἑτοίμους ἀπόλλυσϑαι. τί 
οὖν; ἐβιάσαντο μετὰ ταῦτα οἱ προπετεῖς καὶ ἀκόλαστοι ι5 
καὶ ἐπίτηδες ἀνατρέψαι καὶ συγχέαι πάντα ἐπιβου- 
λεύσαντες, καὶ οὐ πρότερον ὑμᾶς ἀνῆκαν ἕως ἐγεύ- 
σασϑὲ πολέμου καὶ τὸ δεινὸν ἄχρι πείρας προῆλϑε. 
τί δὴ καὶ τούτων ἐπεμνήσϑην; ὅπως εἰδῆτε τὰ φυό- 
μενα ἐκ τῆς περὶ τὸν βίον ταύτης ἀταξίας. οὐ γὰρ Ὁ 
ἔστι τοὺς οὕτως ἐπτοημένους περὶ τὰ μικρὰ καὶ μη- 
δενὸς ἄξια, φαύλως καὶ ἀκρατῶς ἔχοντας ἐν τούτοις 
ἃ πράττουσι καϑ᾽ ἡμέραν, τἄλλα σωφρονεῖν καὶ περὶ 
τῶν μειξόνων ὀρϑῶς βουλεύεσϑαι. ἡ γὰρ τῶν τρό- 
πῶν κουφότης καὶ τὸ ἀλόγιστον οὐκ ἐᾷ μένειν ἐπὶ 5 
τοῖς ἐλάττοσιν οὐδ᾽ ἔχει μέτρον οὐδὲν ἡ ἄνοια τῶν 
ἁμαρτημάτων, ἀλλ᾽ ἐπὶ πᾶν ὁμοίως πρόεισι καὶ παν- 
τὸς ἅπτεται μετὰ τῆς ἴσης εὐχερείας. μὴ οὖν οἴεσϑε 
περὶ μικρῶν εἶναι τὸν λόγον, ὅταν τις ὑμῖν διαλέγη- 
ται περὶ τῶν ἐν τοῖς ϑεάτροις ϑορύβων. οὐ γὰρ 90 

“ ᾽ Ἁ “" 

τοιγαροῦν εἰ μὴ τῶν προεστηχότων ἐτύχετε, χαλε- 
-- ν", ᾿ ᾽ ᾿ ν ἢ Ἁ Ἁ 

πῶς ἂν οἶμαι καὶ ἐσώξεσϑε. τεκμήριον δὲ τὰ τελευ- 

ταῖα συμβάντα περὶ ὑμᾶς. ὅτε γὰρ καϑ᾽ αὑτοὺς ἦτε, 
οὐχ ὁ μὲν βασιλεὺς ὑμῶν περὶ αὔλησιν ἠσχολεῖτο καὶ 
μόνῳ τούτῳ προσεῖχεν, ὑμεῖς δὲ πρὸς ἐκεῖνον μὲν 
ἀπεχϑῶς, πρὸς ἀλλήλους δὲ στασιαστικῶς διέκεισϑε, 

χωρὶς ἕκαστοι καὶ καϑ᾽ αὑτοὺς διαφϑείροντες τὰ 

πράγματα." Σιμάριστοι καὶ τοιαῦϑ᾽ ἕτερα ἑταιρειῶν 
ὀνόματα" ὥστε φυγεῖν αὐτὸν ἠναγκάσατε καὶ μετὰ 
ταῦτα κατιέναι πολέμῳ καὶ διὰ Ῥωμαίων ; καὶ τέλος 

γ{ᾳ ἐκεῖνος μὲν αὐλῶν, ὑμεῖς δὲ ὀρχούμενοι τὴν πόλιν 
ἀπωλέσατε. καὶ νῦν οὕτως ἐπιεικεῖς ἔχοντες ἡγεμό- 
νας εἰς ὑποψίαν αὐτοὺς καϑ᾿ ὑμῶν αὐτῶν ἡγάγετε, 

ὥστε ἐπιμελεστέρας χρῆναι φυλακῆς ὠήϑησαν ἤδη 
πρότερον" καὶ τοῦτο εἴργασϑε δι᾽ ἀγερωχίαν. οὐκ 

ἐπιβουλεύοντες. ὑμεῖς γὰρ ἂν ἀποσταίητέ τινος ; πο- 
, ,ν " ω , ῇ ᾽ » 

λεμήσαιτε δ᾽ ἂν υμεῖς μέαν ἡμέραν; οὐκ ἐν τῇ γενο- 
᾿. » , " ν ) ω ῥ ν.. μένῃ ταραχῇ μέχρι σκωμματῶν ἐϑρασύνοντο οἵ πολ 

δ " , , οὕτως ἡ πενία ταχὺ πέφυκε συμβαίνειν διὰ τὰς κατ᾽ 
᾽ 6 ν - " 

ολίγον ξημίας, ὡς ἡ κακία πρόεισιν ἐκ τῶν κατὰ μέρος 
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6 ᾿ ω ᾽ , ν Ἁ 

τούτων ἁμαρτημάτων καὶ τελευταῖον ἐπ αὕτο τὸ 

πέρας καὶ τὸν ὕλεϑρον αὐξηϑεῖσα ἤγαγε. καὶ ταῦτα υθ08 

μὲν δὴ τὰ περὶ τὸ ϑέατρον. ἀλλ᾽ ὅταν εἰς τὸ στά- 

διον ἔλϑητε, τίς ἂν εἰπεῖν δύναιτο τὰς ἐκεῖ κραυ- 

» γὰς καὶ ϑόρυβον καὶ ἀγωνίαν καὶ σχημάτων μεταβο- 

λὰς καὶ χρωμάτων καὶ βλασφημίας οἵας καὶ ὅσας 

ἀφίετε; εἰ γὰρ μὴ τοὺς ἵππους ἑωρᾶτε ἁμιλλωμένους 

καὶ τούτους συνήϑεις , αὐτοὶ δ᾽ ὑπὸ μαστίγων ἡλαύ- 

νεσϑε τῶν ἐν ταῖς τραγῳδίαις, οὐκ ἂν οὕτω χαλεπῶς 

ι διέκεισϑε. αὐτὸν γὰρ οἶμαι τὸν Ἰξίονα λῆρον ἀπο- 

φαίνετε τὸν ἐν τῷ τροχῷ παρὰ τοῖς ποιηταῖς ἐνδεδε- 

μένον καὶ κολαξόμενον διὰ τοιαύτην τινὰ ἀσέβειαν. 

φέρε οὖν, εἰ μεταξὺ ϑεῶν τις ὑμῖν ἐπιστὰς εἴποι 

διατεινάμενος, 

5 δαιμόνιοι, μαίνεσϑε καὶ οὐκέτι κεύϑετε ϑυμῷ 

βρωτὺν οὐδὲ ποτῆτα. 

τί σφόδρα οὕτω κυκᾶσϑε; τίς ἡ σπουδή; τίς ὁ ἀγών; 

οὐ γὰρ Πέλοψ ἐστὶν ὃ διώκων. οὐδ᾽ Οἰνόμαος οὐδὲ 

Μυρτίλος, ὁ μὲν δεύτερος ἀπὸ Διὸς γεγονώς. ὁ δὲ 

0 Ἑρμοῦ παῖς, οὐδὲ περὶ βασιλείας οὐδὲ γυναικὸς οὐδὲ 
᾿ , , ᾿ Ν κ᾿ ᾿: 3 " ᾿ 

ϑανάτου πρόκειται κρίσις, ἀλλ᾽ ἔστιν ὁ ἀγὼν ἀνδρα- 9918 

πόδων ὑπὲρ τοῦ τυχόντος ἀργυρίου, νῦν μὲν ἡττω- 

μένων, νῦν δὲ νικώντων. ἀεὶ τῶν αὐτῶν. εἰ λέγοι 

ταῦτα. τί ἐρεῖτε; ἢ δῆλον ὅτι οὐδ᾽ ἀκούσεσϑε παρ᾽ 

)5 ἐκεῖνον τὸν καιρόν, οὐδὲ ἂν αὐτὸς ὑμῖν ὁ τοῦ Πέ- 

λοπος διαλέγηται πρόγονος; τένα οὖν εὕρῃ τις ἐπι- 

χουρίαν ἢ τίνα ἐξιλάσασϑαι δεῖ δαιμόνων; ἔστιν 

Ὀλυμπίασι κατὰ μέσον τὸν ἱππόδρομον Ταραξίππου 

Ποσειδῶνος βωμός, ἔνϑα μάλιστα συνέβαινε τοὺς 

90 ἵππους πτοεῖσϑαι καὶ πλεῖστα διαφϑείρεσθαι τῶν 

ἁρμάτων. ἔδοξεν οὖν τοῖς Ἠλείοις ὡς δαιμονίου τι- 

νὸς ὄντος ἰδρύσασϑαι βωμόν. καὶ τὸ λοιπόν φασιν 
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ἀπ᾽ ἐκείνου γεγονέναι τὸν τότον ἀσφαλῆ. πολὺ δὴ 
μᾶλλον ἔγωγε ὑμῖν συμβουλεύω τὸν ϑεὸν τοῦτον ἐξι- 

λάσασϑαι καὶ βωμὸν ἱδρύσασϑαι τὸν αὐτόν, μὰ Δ 
οὐχ ὑπὲρ τῶν ἵππων, ἀλλ ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν. ὅπως 
μὴ ταράττησϑε μηδὲ ἐκπίπτητε τῆς τάξεως. μὴ γὰρ 
δαιμόνια πάντ᾽ ἡ τὰ τοιαῦτα καὶ μείξονος δεόμενα 
ἀποτροπῆς. φασὶν ἀρχαίαν βασιλίδα ἐν Κρήτῃ τῶν 

Ηλιαδῶν ἐρασϑῆναι ταύρου, καὶ συγγενομένην χα- 
᾿ ἐμ μῳ ᾿ " . , ῃῃ λεπὸν τι καὶ μέγα τεκεῖν τέρας. δέδοικα δὴ κἀγὼ τὸν 

ἱππικὸν τοῦτον ἔρωτα τῆς πόλεως. μή τι δυσχερὲς 
ὑμῖν καὶ ξένον ἐνέγκῃ τῷ χρόνῳ. πάλιν δὲ ἑτέραν 
παρϑένον ποταμοῦ τινος ἐρασϑεῖσαν ὁσημέραι φοι- 
τᾶν ἐπὶ τὸ ῥεῦμα : καὶ τὸν τε ἀφρὸν ἐντίϑεσϑαι ταῖς 
ἀγκάλαις καὶ τὸ ὕδωρ ὑποδέχεσϑαι τοῖς κόλποις. 

ἡϑήνησι δὲ αὐτὸ τοῦτο τὸ ξῷον ἀγαπηϑῆναι τὸ καὶ 
παρ᾽ ὑμῖν εὐδοκιμοῦν" καὶ νῦν ἐστιν ἐν τῇ πόλει 
τόπος οὕτω καλούμενος Ἵππου καὶ κόρης ἄβατον. ὁ 
γὰρ πατὴρ συγκαϑεῖρξε τὴν παῖδα τῷ ἵππῳ, καί φα- 

χ -»" 

ἡοησὺν οὕτω διαφϑαρῆναι τὴν κόρην. σχοπεῖτε δὲ μὴ 
᾿ 6 "" Ἱ Ἁ “" 

χαὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῆς τοιαύτης ἐπιϑυμίας ἀπόλησϑε. 
“4. ν " Ἥ .] ἥ 

ποῖος γὰρ Ὅμηρος ἢ τίς ἀνθρώπων δύναται τὰ συμ- 
’ “" ᾽ Ἵ δ " 

βαίνοντα εἰπεῖν; οὐ γὰρ οὕτως ἐκεῖνός φησι τὰ ἃρ- 
᾿ “ὩΣ , ᾿ 

ματα ταπεινὰ γίγνεδϑαι μεταξὺ καὶ σφόδρα ὑψηλὰ 
» ᾿ Ἁ , Ἁ Ἷ ᾿ 

χατὰ τὸν δρόμον, ὡς τὰς ὑμετέρας ψυχὰς ἰδεῖν ἔστι 
) " " ὦ» “ δ ω 

πασχούσας. φησὶ δ᾽ οὕτως, ἵν᾽ ὑμῖν καὶ χαρίσωμαέ 
τι μικρὸν" 

ἅρματα δ᾽ ἄλλοτε μὲ ὺ πί ς τε μὲν χϑονὶ πίλνατο πουλυβο- 

Ὶ τείρῃ. 
ἄλλοτε δ᾽ ἀΐξασ ὶ δ᾽ ἐλατῆ , ἴξασκε μετήορα, τοὶ δ᾽ ἑλατῆρες 

Υ ὔ [τὸ ἕστασαν ἐν δίφροισι.,“πάτασσε δὲ ϑυμὸς ἑκάστου 30 
“ω. ΓΙ [ Π ᾿' , νίκης ἱεμένων, κέκλοντο δὲ οἷσιν ἕκαστος 
ΡΥ 
ἵπποις. 
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ἐνταῦϑα τοὺς μὲν ἡνιόχους πεποίηκεν. ἀγωνιστὰς καὶ 

φιλοτιμουμένους, τοὺς δὲ ϑεατὰς χαϑ' ἡσυχίαν ϑεῶ- 

μόνον δ᾽ ἐπὶ τῷ τέλει θ988 
ροῦνταρ; ὥσπερ καὶ προσῆκε. 

φησὶν Αἴαντα τὸν Δοκρὸν ὑρᾶν 

λοιδορεῖσθαι Ἰδομενεῖ περὶ τῶν ἵππων τῶν Εὐμήλου. 

οὗτος μέντοι ἐστὶν ὁ περὶ τὴν ̓ ϑηνᾶν αὖϑις ἀσεβή- 

σας ἁλισκομένης τῆς Τροίας καὶ αὐτός τε διὰ τοῦτο 

κεραυνωϑεὶς καὶ τοῦ χειμῶνος καὶ τῆς ναυαγίας τοῖς 

ὁ γὰρ ἐν τοιούτοις ϑρασὺς 

᾿, Π ᾿ Ἢ 

ααφοπεύνορον καὶ 

πᾶσιν αἴτιος γεν ὄμεν οῦ. 

καὶ προπετὴς οὐδὲ τἄλλα εἷναι δύναται σώφρων; 

ὥσπερ καὶ εἶπον ἤδ η. τοῦτο μὲν οὖν τοιοῦτον παρά- 

δειγμα κακίας καὶ ἀνοίας ὅμοιος ἐκ τῶν τοιούτων 

ἄνϑρωπος τοῖς παρ᾽ ὑμῖν. πλ ὴν ὅτι μάχεσθαί γε οὐ- 

δεὶς χανός ἐστιν οὐδὲ ἀριστεύειν οὐδὲ αἱρεῖν πόλεις. 

ὡς ἐκεῖνος. ὑμῶν δὲ οὐδεὶς ἐν τῇ ϑέᾳ καθέστηκεν, 

ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον πέτεσϑε τῶν ἵππων καὶ τῶν ἡνιό- 

χων, καὶ γελοίως ἐλαύνετε καὶ ἡνιοχεῖτε καὶ διωώκε- 

τε καὶ ἡγεῖσϑε καὶ πίπτετε. τοιγαροῦν ου κακῶς τις 

παρεποίη σε τῶν σαπρῶν τούτων ποιητῶν" 

ἅρματα δ᾽ ἄλλοτε μὲν χϑονὶ πίλνατο πουλυβο- 38» 

τείρῃ. 
᾿ - , , δ Ὶ 
ἄλλοτε δ᾽ ἀΐξασκε μετήορα᾽ τοὶ δὲ ϑεαταὶ 

, ““.»)"»οΩ " " 

ϑώκοις ἐν σφετέροις οὔϑ' ἕστασαν οὔτε κάϑηντο, 
" ἡ ἃ .ἡ ᾿ , δι». Ν Δ... 

χλωροὶ ὑπαὶ δείους πεφοβημεένοι ς οἱ δ᾽ ὑπὸ νίκης 

ἀλλήλοισί τε κεκλόμενοι καὶ πᾶσι ϑεοῖσι 

χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ᾽ εὐχετόωντο ἕκαστοι. 

ἠὔτε 580 κλαγγὴ 1 γεράνων πέλει ἠὲ κολοιῶν, 

αἴτ᾽ ἐπεὶ οὖν ξῦϑόν τ᾽ ἔπιον καὶ ἀϑέσφατον οἶνον, 

κλαγγῇ ταί γε πέτονται ἀπὸ σταδίοιο κελεύϑου. 
Ν “» ," , -“" 

οἵ δ᾽ ὥστε ψαρῶν νέφος ἔρχεται ἠὲ κολοιῶν 
Ν Ἂν Φὶ ’ 

οὖλον κεκλήγοντες. ὅτε προΐδωσιν ἰόντα 
Ὺ" κν 3 , ᾿ ) ’ 3 ἢ . 

ἵππον. ὃς ἀνθρώποισι φόνον φέρει ἡλυιϑίουσιν 

ὉΒΑΥΤΙΟ ΧΧΧΙ͂, 

κι ΠῚ ἤ »»»}} . ἤ) " 

ὡς οἱ κεκλήγοντες ἐπ δλληλουν ἐπιπτον. 
Ὶ » 

ὡς ὃ ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ᾽ ἀλωάς. 

ὡς δ᾽ ἀναμαιμάει βαϑέ᾽ ἄγκεα ϑεσπιδαὲς πῦρ, 
Π " Γ » , 

πάντῃ τ εἰλυφόῶν ἄνεμος φέρει, οἱ δέ τε ϑάμνοι 
πρόρριζοι πίπτουσιν ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῇ᾽ 

τι Ἢ , ᾿ ὦ" , 

ὡς οὗ μὲν μάρναντο πυρὸς δέμας " οὐδέ κε φαίης 
" 3 Ψ Ἢ ᾿" » ᾽ 

οὔτε ποτ᾿ ἠἕλιον σόον ἔμμεναι οὔτε σελήνην. 
οἵἴηπερ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὶ ἀνδρῶν, 
3 Ὺ - “ Ν ’ 

ἀνδρῶν κουφονόων., φιλαοιδοτάτων. ἀγερώχων. 
“ Ἁ » . ἢ ν. 3 " ἢ Ἁ Ἁ 3 “ 

ηχὴ δ᾽ ἀμφοτέρων ἵκετ᾽ αἰϑέρα καὶ Ζίιος αὐλας. 
δο ν᾿ ΜΝ . ἃ " 

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" 
5 ᾿. ἃ " ᾽ “ ν.κῃ ν᾽ , Ἵ 

οἰνοβαρὲς, κυνὸς ομματ΄ ἔχων, κραδίην ὃ ἐλα- 

φοιο, 
ὔ , ἤ Ἂν ,» 9 "“Ὕ 

τί πτώσσεις ; τί δ᾽ ὀπιπτεύεις κατὰ ἀρμ᾽ ἐν ἀγῶνι: 
».ἦ» Ἷ 

εἰ δ᾽ ἄγε νυν πείρησαι, ἵνα κναφϑεὶς ἀποτίνῃς. 
Ν ν3 30 , 3 , Ι 

τὸν ὃ αὐϑ΄ ἱΪπποκόωῶν ἀπαμειβόμενος προσέειπε" 
" -Ξ " κ᾿ » , ἥ 

τέττα. σιωπῃ ἡσο. ἑμῷ δ᾽ ἐπιπείϑεο μυϑῳ" 
᾽ ,  "»" ἡ , Ἴ. 
ἤἥπεδανος δένυ τοι ϑεράπων, βραδέες δέ τοι ἵπποι. 

Ἁ Ω » ᾽ “ Ἁ 

τὸν ὃ ἂρ ὑπὸ ξυγόφι προσέφη πόδας αἰόλος 
ἵππος" 

᾿ ᾿ » - . Ὶ 
οὐχ ὁράας οἷος καγὼ καλὸς τε μέγας τε: 
, 3 " 9 Γ 

ἀλλ᾽ ἔπι τοι κἀμοὶ ϑάνατος καὶ μοῖρα κραταιή. 
Ω ᾽ Ρ -» , . , 

αἱ γάρ πὼς ὑμᾶς γε καὶ αὐτοὺς ἐνθ ἀδε πάντας 
γ ἤ 7) ᾿, Γ 

ὁπλήεντας ἔϑηκε ϑεὰ λευκώλενος Ἥρη. 
᾿ Ἢ ’ ἤ " 

ὡς μή τοι τρύξητε καϑήμενοι ἄλλοϑεν ἄλλος. 
κι ΝΜ “" "»"; » 

ὡς ἔφαϑ᾽ " οἱ δ᾽ εὔχοντο Ζ᾽ιὶ Κρονίωνι ἄνακτι. 
Ι͵ ἮΝ » Ἁ Ὶ - 3 ᾿, -» ἤ ὔ 

δ ταῦτα μὲν ὑμῖν ἀπὸ πολλῶν καὶ φαύλων ὀλίγα, ὅπως 

μὴ μόνοι δοκῆτε εἶναι γελοῖοι. καὶ μὴν αἰσχρόν ἐστιν, 

ἴνδρες ᾿4λεξανδρεῖς ; Ὶ ὶ τῇ ἄνδρες “λεξανδρεῖς, τοὺς πυὶ νϑανομένους περὶ τῆς 
πόλεως τὰ μὲν ἄλλ᾽ ἀκούειν ϑαυμαστὰ οἷα, περὶ δὲ : 
ὑμῶν αὐτῶν μηδὲν σεμνὸν λέγεσϑαι μηδ᾽ ἄξιον ξή- 

λου, τοὐναντίον δὲ ὡς φαύλους τοὺς ἀνθρώπους δια- 
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βεβλῆσϑαι. μέμους καὶ γελωτοποιοὺς μᾶλλον, οὐκ ἢ τες καὶ μαινόμενοι καὶ παίοντες ἀλλήλους καὶ ἀπόρ- 
β ρητα λέγοντες καὶ τοὺς ϑεοὺς αὐτοὺς πολλάκις λοιδο- 

τοῖς τοιούτοις" φοῦντες καὶ τὰ ὄντα ῥιπτοῦντες καὶ γυμνοὶ βαδίξον- 

ξίᾳ. β τὲς ἅπο τῆς ϑέας ἐνίοτε, τοῦτ᾽ ἔστιν αἰσχρὰ πόλεως ἀκόλαστος ὄχλος ναυτική τ᾽ ἀταξ 
. ν ἢ ’ [κ᾿ " ᾿ " 

5 ἔστι γὰρ ὅμοιον ὥσπερ εἰ οἰκίαν μέν τις ἴδοι πάνυ ον Χαὶ ἑπονείδιστος ἀλωῶσις. καὶ γαρ ἀνθρώπους ἑαλω- 5 

καλήν, τὸν δὲ δεσπότην αὐτὸν ἀνδράποδον μηδὲ ϑυ- Γ οτκκέναι φαμὲν οὐχ ὑπὸ λῃστῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἑταίρας 

ρωρεῖν ἄξιον. τῷ παντὶ γὰρ κρεῖττον ἐρημίαν χαϑο- β καὶ γαστρὸς καὶ ἄλλης τινὸς φαύλης ἐπιϑυμίας. αἰχμά- 

ρᾶν χαὶ δέκα ἢ πέντε ἀνθρώπους εὐπόρους ἢ πλῆϑος β λῶτος οὖν γενέσϑαι καλῶς ἂν λέγοιτο καὶ ἀνὴρ καὶ πό- 

ἀνήριϑμον ἀνθρώπων ἀϑλίων καὶ μαινομένων, ὥσ- ἢ λι, ἥτις ἂν τῶν κρειττόνων ἐπιτηδευμάτων ἀφεμένη 

ιο περ τινὰ κόπρον βαϑεῖαν ἐν ταὐτῷ νενημένην ἔχ ᾿ς χαὶ μὴητε ὁρῶσα μηδὲν μήτε ἀκούουσα τῶν φερόντων ι0 

οὐδὲ γὰρ πόλιν εἴποι τις ἂν εἰς σωτηρίαν, ἀλλ᾽ αἱφεϑεῖσα ὑπὸ μέϑης ἢ ὠδῆς γυναι- 
-»"" Ἤ καὶ 

ἄνδρας ἐρρωμένους, ὡς τῶν κωμικῶν ἔφη τις ἐπὶ γον 

παντοδαπῶν λυ μάτων. 

ὀρϑῶς τὴν ἐκ τοιούτων : οὐδέ γε χορὸν τοὺς ὁποίους ἢ κῶν η ἁρμάτων ἄγηται καὶ φέρηται καὶ πᾶσα δι᾽ ὅλης 

δήποτε συ νελϑόντας, οὐδὲ στρατόπεδον πάντα ὄχλον. ἢ ϑορυβῆται περὶ τοῦτο καὶ ἐκφρονῇ᾽ καὶ νὴ Ζέα ἑαλωκέ- 

οὐδὲ γὰρ τὸ τοῦ Ξέρξου στράτευμα λαμπρὸν ἦν, πλὴν 
᾽ ναι λέγοιτ᾽ ἂν καὶ κατὰ κράτος ὃς οὕτως ἑάλωκε καὶ 

15. δἰ μή τι διορύττειν ῇ διασκάπτειν ἢ τοιοῦτ
ον ἕτερονθν! περιηγκωνίσϑαι. οὐ γὰρ ἂν μὲν τὸ σῶμά τινος χρα- 15 

ἔργον πράττειν" οὐδὲ ἡ τῶν Τρώων πόλις εὐδαίμων,  τῆται καὶ περιέχηται δεσμοῖς τισιν ἢ φρουροῖς, τὰ 

ὅτι πονηρῶν καὶ ἀκολάστων ὑπῆρξε πολιτῶν. καίτοι δυσχερῆ δεῖ ταῦτα νομίζειν, αἰχμαλωσίαν καὶ δου- 

ἀλλ᾽ ὅμως ὁ τῆς Ἰϑάκης λείαν καὶ ἀπαγωγήν, τῆς δὲ ψυχῆς ἠνδραποδισμένης 
πολίτης ἐπόρϑησεν αὐτήν. ὁ τῆς μικρᾶς καὶ ἀδόξου χαὶ ἀπολωλυίας εἰρωνεύεσϑαι καὶ ὑποτιμᾶσϑαι. καί- 

0 σφόδρα οὖσαν εὐρύχωρον. φοβοῦμαι δὴ μὴ καὶ ὑμεῖς τοι δεινὰ μέν που καὶ ἐφ᾽ ἑκάστων τὰ τοιαῦτα, τῷ Ὁ 

ἀπόλησϑε ἐκείνοις παραπλησίως, εἰ καὶ ψυχρύτερόν παντὶ δὲ αἰσχίω δημοσίᾳ φαινόμενα. καὶ γὰρ αἵ λοι- 

ἐστιν εἰπεῖν ὅτι κἀκείν ἣν ὑπὸ ἵππου τινὸς φϑαρῆναι β παὶ νόσοι μέχρι μὲν τῶν καϑ' ἕνα εἰσὶν οὐ μεγάλης 

λέγεται" πλὴν οἱ μὲν ἴσως ὑφ᾽ ἑνός. ὑμεῖς δὲ ὑπὸ ἰὼ οὐδὲ φοβερᾶς προσηγορίας τυγχάνουσιν" ὅταν δὲ 

πλειόνων ἑαλώκατε. μὴ γὰρ τοῦτο μόνον ἡγεῖσϑε κοινὸν γένηται τὸ πρᾶγμα, τότε λοιμὸς καλεῖται. καϑό- 

΄ς ὥὕλωσιν εἶναι πόλεως, ἄν τινες τὸ τεῖχος καταβαλόντες λου γὰρ πάντα ἁμαρτήματα εὕροι τις ἂν πανταχοῦ, 15 

ἀποσφάττωσι τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰς γυναῖκας καὶ οἰνόφλυγες καὶ πόρνοι καὶ γυναιμανεῖς ἐν πάσαις 

ἀπάγωσι καὶ τὰς οἰκίας χκατακάωσιν" αὕτη μὲν ἴσως εἰσὶ ταῖς πόλεσιν" ἀλλ᾽ οὐδὲν τοῦτο χαλεπὸν οὐδὲ 

τελευταία καὶ πρὸς ὀλίγον γιγνομένη καὶ μᾶλλον ὑπερβάλλον" οταν δὲ ἐπικρατῇ τὸ πάϑος καὶ βλέπη- 

ἐλεεῖσϑαι τοὺς παϑόντας ἣ καταγελᾶσϑαι παρασκευά- ται κοινόν, τότε ἐπίσημον καὶ μέγα καὶ δημοσίᾳ γίγνε- 

30 ξουσα᾿ παρ᾽ οἷς δ᾽ ἂν ἢ πάντων ἀμέλεια τῶν καλῶν. ται. ποία γὰρ πόλις ἐστὶ τῶν μὴ σφόδρα ἐρήμων καὶ 30 

ἑνὸς ὃξ πράγματος ἀγεννοῦς ἔρως. καὶ πρὸς μόνον αὐηρ, ρθαῖ, ἐν ἢ μὴ καϑ'᾽ ἡμέραν τιο πυρέττει πάντως" 

τοῦτο ἀποβλέπωσι καὶ περὶ τοῦτο διατρίβωσι πηδῶν- ἀλλὰ Καυνίους μόνον παρείληφε κἀκείνων ἐστὶ τὸ 

μεγάλη τε καὶ ἔνδοξος ἦν" 
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τοῦ Διὸς οὐχ ὁρᾶτε ὅσην ὁ αὐτοχράτωρ ὑμῶν πεποίη- 
ται τῆς πόλεως ἐπιμέλειαν; οὐκοῦν χρὴ καὶ ὑμᾶς ἀν- 
τιφιλοτιμεῖσϑαι καὶ τὴν πατρίδα κρείττω ποιεῖν. μὰ 
46 οὐ κρήναις οὐδὲ προπυλαίοις" εἰς ταῦτα μὲν γὰρ 
οὐ δύνασϑε ὑμεῖς ἀναλίσκειν οὐδ᾽ ἂν ὑπερβάλοισϑέ κυ 

φρεμποτε οἶμαι τὴν ἐκείνου μεγαλοψυχίαν" ἀλλ᾽ εὐταξίᾳ, 
κόσμῳ, τῷ δεικνύειν ὑμᾶς αὐτοὺς σώφρονας καὶ βεβαί- 

ους. οὕτω γὰρ ἂν οὔτ᾽ ἐπὶ τοῖς γεγονόσι μετανοήσειε καὶ 
πλείονα ὑμᾶς ἀγαϑὰ ἐργάσεται. καὶ ἴσως ἂν αὐτῷ 
χαὶ τῆς ἐνθάδε ἀφίξεως παράσχοιτε πόϑον. οὐ γὰρ το 
οὕτω τὸ κάλλος τῶν οἰκοδομημάτων προσάγειν αὐτὸν 
δύναται" πάντα γὰρ κρείττω καὶ πολυτελέστερα ἔχει 
τῶν ὅπου δήποτε᾽ ἀλλ᾽ ὅταν ἀκούσῃ τοὺς ὑποδεξομέ- 
νους αὐτὸν εὐνοίας καὶ πίστεως ἀξίους καὶ τῶν πεμ- 

τ κπομένων ἕκαστος καὶ διοικούντων ὑμᾶς προτιμήσῃ. μὴ ι5 
ο΄ ψὰρ οἴεσϑε ὑμᾶς μὲν πυνϑάνεσϑαι περὶ τῶν κατα- 

πλεόντων, ὁποῖοίτινες τυγχάνουσιν ὄντες. καὶ τοιαύ- 

την ἔχειν γνώμην εὐϑὺς πρὸς αὐτούς, οἵας ἂν μετά- 
ὄχητε τῆς φήμης. ἐκείνους δὲ περὶ ὑμῶν μὴ πολυ- 
πραγμονεῖν, ὁποῖος ὁ τῶν ᾿4λεξανδρέων δῆμος. οὐκοῦν 30 

ἂν ἀκούσωσιν ὅτι φρόνιμος, ἀλλ᾽ οὐχ οἷα τὰ νῦν λε- 
γόμενα, ὡς ἐπτοημένος, ὡς εὐχερής, τὰ μικρὰ ϑαυ- 

μάξων, ἥττων τοῦ τυχόντος πράγματος, ἐραστὴς ἡνιό- 
χων καὶ κιϑαρῳδῶν,. οὐκ ἄδηλον ὅπως ἕξουσι. Θεό- 

φιλόν φασι παρ᾽ ὑμῖν γενόμενον ἄνδρα σοφὸν σιωπᾶν 5 

πρὸς ὑμᾶς καὶ μηδὲν ἐθέλειν διαλέγεσϑαι. καίτοι 
τίνα γνώμην νομίξετε αὐτὸν ἔχειν; πότερον ὡς σο- 

φοὺς ὑμᾶς καὶ μὴ δεομένους ϑεραπείας; ἢ μᾶλλον ὡς 

ἀνιάτων ἀπεγνωκέναι; παραπλήσιον γάρ, ὥσπερ εἴ 
τις τῶν ἐμπόρων πολλὰ καὶ τίμια ἔχων καταπλεύσειεν 80 
εἰς πόλιν, ἔπειϑ᾽ ὑπ᾽ ἀνέμων τινῶν ἢ τύχης ἄλλης 
κρατούμενος καὶ διατρέβων ἐκεῖ χρόνον συχνὸν μήτε 

ῬΙΟ. 1. 28 

ὄνειδος. ὅτι πάντες αὐτὸ πάσχουσιν᾽ ὥσπερ καὶ ἀπὸ 

τῶν βελτιόνων τινὲς ἐθαυμᾶσ θησαν καὶ δύξαν ἔσχον. 

πόσους γὰρ οἴεσϑε 4ϑηναίων ἢ Μεγαρέων ἢ Κοριν- 

ϑίων τὰ σώματα ἀσκεῖν καὶ ξὴν φιλοπόν ὡς: πολλοὺς 

5 δῆλον ὅτι καὶ ταῦϑ᾽ ὅτ᾽ ἀναγκαῖον ὴἡν αὐτοῖς ἄνδρας 391} 

ἀγαϑοὺς ὑπὲρ τῶν πατρίδων γίγνεσθαι. τί οὖν μο- 

νοι Δακεδαιμόνιοι τοῦτ᾽ ἔσχον τὸ ὄνομα καὶ τῆς δόξης 

ἀπολαύουσιν ἔτι καὶ νῦν; ὅτι κοινῇ ἐκτήσαντο τὴν 

φιλοτιμίαν. τοὺς δὲ ̓2 Ιϑηναίους τὰ περὶ τοὺς λόγους 

ιὺ μᾶλλον ἐπιτηδεύοντας καὶ ποίησιν καὶ χοροὺς ἐπὶ 

τούτοις αὖ τοῦτ᾽ ἐποίησε ϑαυμάξεσϑαι διὰ τὴν αὐτὴν 

αἰτίαν. σκοπεῖτε δὲ μὴ ὑμεῖς οὐχ ὁμοίας μεταλάβητε ὁ 

δόξης τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις καὶ Μακεδαιμονίοις ; ἀλλὰ μᾶλ- 

λον ἑτέροις τισίν οὐ βούλομαι γὰρ ὀνομάσαι. ὅπερ 

.. γὰρ ἤδη πολλάκις εἶπον, αἰσχίω τὰ αἰσχρὰ καὶ κατα- 

γέλαστα μᾶλλον. ὅταν ὴ περὶ τὰς πόλεις. ὥσπερ ἐν 

ταῖς κωμῳδίαις καὶ διασκευαῖς Καρέωνα μὲν εἰσάγον- 

τες μεϑύοντα καὶ Ζᾶον οὐ σφόδρα κινοῦσι γέλωτα᾽ 

τὸν δὲ Ἡρακλέα τοιοῦτον ὁρῶσι γελοῖον δοκεῖ. παρα- 

)0 φερόμενον, καὶ καϑάπερ εἰώϑασιν, ἔν κροκωτῷ. 

παραπὰ ησίως καὶ δῆμος οὕτω μέγας μιν υρίξων διὰ 

βίου καὶ πάλιν ἡνιοχῶν χωρὶς ἵππων αἰσχρὸν γί- 

γνεται καὶ καταγέλαστον. αὐτὸ γὰρ τοῦτο Εὐριπίδης 

τὸν Ἡρακλέα φησὶ παϑεῖν μαινόμενον" 

ἐκ τοῦδε βαίνων ἄρματ᾽ οὐκ ἔχων ἔχειν 

ἔφασκε, δέφρου δ᾽ εἰσέβαινεν ἄντυγας: 

κἄϑειν ε κέντρον δηϑεν ὡς ἔχων χερί. 

μὴ οὖν καὶ ὑμεῖς κατὰ ξῆλον τὸν ἐπ᾽ ᾿Δλεξανδρῳ" καὶ 

γὰρ αὐτὸς ἔλεγε Ζιὸς υἱὸς εἶναι. μᾶλλον δ᾽ ἴσως οὐχτοῦὶ 

30 Ἡρακλεῖ προσέοικεν ὑμῶν ὁ δήμος, ἀλλὰ Κενταύρῳ 

τινὶ ἢ Κύκλωπι πεπωκότι καὶ ἐρῶντι, τὸ μὲν σῶμα 

ἰσχυρῷ καὶ μεγάλῳ, τὴν δὲ διάνοιαν ἀμαϑ εῖ. πρὸς 



434 ΠΙΟΝΙΒ ΑΡ ΑἸΕΧΑΝΌΕΒΙΝΟΒ 

προϑείη τῶν ὠνίων μηδὲν μήτε δείξειε μηδέποτε" 

δῆλον γὰρ ὡς ἐσχάτην τινὰ αὐτῶν πενίαν κατεγνῶ- 

κὼς ἢ ἀπορίαν οὐκ ἂν ϑέλοι μάτην ἐνοχλεῖσϑαι, σα- 

φῶς εἰδὼς ὅτι οὔτ᾽ ἂν ὠνήσαιτο τῶν ἀνθοώπων τού- 
᾿᾽ ᾿ .- ω Ἁ ᾿ "᾿ 

«τῶν οὐδεὶς οὔτ᾽ ἂν ἴσως προσέλϑοι. καὶ Θεοφιελοςτοι 
᾿ " » ᾽ « »" 

τοίνυν πολλὰ ἔχων καὶ μεγάλα ἔνδον ὥνια παρ αὐτῷ 
Ὑ " " ω ᾽ ᾽ ᾽ 

ταῦτα. συνειδὼς ὑμῖν τὴν ἐσχάτην ἀπορίαν. οὐ χρη- 

ΟΒΑΤΙΟ ΧΧΧΙΙ. 

- ’ Ἢ ,. 1 ἤ ’ 

τῇ πόλει. καϑαπερ οἶμαι καὶ ἀλλοι τόποι μάτην προσ- 
Ἁ »" ,. 7 ᾿ -» 

αγορεύονται. τὸ πρᾶγμα μὴ ἔχοντες μετὰ τοῦ ὀνόμα- 
“μον ᾿ ».» ) 3 ᾿ ἢ ΟΩ᾽ τος. ἀλλὰ γὰρ δέδοικα μὴ καμοὶ συμβέβηκεν ὁ φασιν 
᾿ Ἁ “" Ὁ. 3 ἷ - ὔ 

Αἰγυπτίων τινὶ τῶν σφόδρα ἀρχαίων μουσικῷ. ἐκεί- 
᾿, Ἁ ᾽ ᾽ - χἡ 

νῷ γὰρ τὸ δαιμονιὸν ποτὲ προειπεῖν καϑ' ὕπνον ὡς: 
] ὮΝ .] » ᾿ Ν ᾿ ᾿ » “ 3 

Β:.π εἰς ονου ὦτα ἄσεται. καὶ δὴ τὸν μὲν ἄλλον χρόνον οὐ 

, - ὡω ΠῚ ω" " ων, ’ " ν ἢ 

μάτων, ἀλλὰ νοῦ καὶ συνέσεως. τοιγαροῦν τεϑνηκξλθν! 
, - . , ν »ν Ὺ " " 

κατασιωπήσας ὑμῶν τὴν πόλιν, [τοῦτ΄ ἔστι καταδικασας 
6 ““ ἃ. ω ω; Ά , " “" Ἷ 

ιο αὐτήν.] καὶ ὑμεῖς τοῦ δεῖνος μὲν πολλάκις ἀκηχοᾶτε 
»" ’ 3 -» Ἁ - - 

καὶ διαμέμνησϑε τῶν σκωμμάτων αὑτοῦ καὶ τῶν του 
-.. 3 ") ᾿ Ψ ἃ 3 " ““" Ν μὔνν “" 

δεῖνος ἀσμάτων. Θεοφίλου δὲ οὐκ οἶδα εἴ ποτε ἡκοῦυ 
"““ Ὑ Ἁ ν “»" , " 

σατε" ὥσπερ ἐφὴ τις τοὺς ἐν τῇ «“ττικῃ κανϑαροῦυς, 

ω 3 ᾿ ᾽ Γ ῳ μ᾿ ’ὔ ἡ 3 ς΄ , 

προσεῖχεν οὐδὲ ἐφρόντιξε τοῦ ὀνείρατος. ὡς οὐδενὸς 
" ᾿ ἢ ᾿ δὲ “ ἢ ' -» τι. ἕ ,. ; , ὀντος. ἐπεὶ δὲ ὁ τύραννος τῶν Σύρων ηἡκὲν εἰς Μέμ- 

Α "ἀμ" " ’ φιν, ἐχπληττομένων αὐτὸν τῶν “ἰγυπτίων. ἐκάλεσεν. 
: »»». Ψ ,)Ἅ , 3 

ἐπεδείκνυτο οὖν πασῃ προϑυμίᾳ καὶ τἀκριβέστερα 
- Π] " “ , ἃ ΕΙ “ » 

τῆς τέχνης" ὁ δέ, οὐ γὰρ ὴν οἵ σύνεσις μουσικῆς, ἐκέ- 
" , ,»ν» ᾽ , Ὁ." ᾽ 
λευε παυσασϑαι αὕτον ἀτιμάσας. ὁ δὲ ἀναμνησϑ εὶς 

δι:ν ἐκείνου τοῦ ὀνείρατος, Τοῦτ᾽ ἦν ἄρα. ἔφη. τὸ εἰς 
ἢ ὄνου ὦτα ἄδειν. ὁ δὲ τύραννος ἀκούσας τῶν ἑρμηνέων 

οἷα ἔλεγεν ἔδει καὶ ἐμαστίγου τὸν ἄνδρα, καὶ τοῦτο 15 

πολέμου λέγουσιν αἴτιον γενέσϑαι. 

" "Ἅ » " , "Υ 

τοῦ καϑαρωτάτου μέλιτος ὕντος, τοῦ μὲν μηδέποτε 
Ὁ , -» ν᾿ ᾿»᾽ - 

5 γεύσασϑαι. μηδ᾽ ἂν ἐχχέηται. τῆς δὲ ἑτέρας τροφῆς. 
"» ἢ Ἂ ᾽ ᾽ ᾿ 

ἀλλ᾽ ἐστὲ ἱλαροὶ καὶ σκῶψαι πάντων δεινότατοι., οὔ τοριῇ 

δήμου τὸ ἐπιτήδευμα" πόϑεν; οὐδὲ πόλεως, ἀλλὰ 

Θερσίτου τινός" αὐτὸν γοῦν ἐκεῖνον εἴρηκεν Ὅμηρος 
, » “" ΝΜ "". 3 ὦ ... 

ἐν τοῖς πᾶσιν Ελλησιν ἀφικέσϑαι γελωτοποιον 
ψ ΜΝ Ρ " " ᾿ 

Ὁ ἀλλ᾽ ὁτι οἵ εἴσαιτο γελοέιον “ργείοισιν 

ἔμμεναι. 

ἀλλ᾽ οὐ τὸ γελοῖον ἀγαϑόν ἐστιν οὐδὲ τίμιον, ἀλλὰ 
᾿ Υ 3 Γ' -» » 

τὸ χαίρειν" ἀπορίᾳ δὲ καὶ ἀγνοίᾳ χαρᾶς ἀνϑρῶωποι 

διώκουσι γέλωτα. τὴν γοῦν βοτάνην ἀκηκόατε τὴν 
Ἅ κι - ᾿ 

5. σαρδονίον καλουμένην. ἡ γέλωτα μὲν ποιεῖ. χαλεπὸν 
-» Ὄ ".. ᾽ ᾿ Ὰ . , “, 

ὃὲ τοῦτον καὶ ἐπ᾽ ὀλέϑρῳω. μὴ οὖν σφόδρα οὕτω πε- 
, 3 ἔ ᾿ 

ριέχεσϑε τούτου, μηδὲ ἀμούσους καὶ φορτικὰς καὶ 
3 -»- " ᾿ ν 3 ᾿ “ 3 , 

ἀμαϑεῖς ποιεῖτε τὰς Χαριτας, ἀλλὰ μαλλον Εὐύριπί- 
χ᾿ 

δην μιμεῖσϑε οὕτω λέγοντα" 
Ἁ Ἵ 

Ὁ μὴ παυσαίμην τὰς Χαριτας 
φω ᾿ 

Μούσαις ἀναμιγνύς, αδίσταν συξυγίαν 
ΤῸ ὼ » -" ἢ) ᾿ 

ἵνα μὴ τὸ Μουσεῖον ὑμῖν ἄλλως εἶναι δοκῇ τόπος ἐν 
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ΔΙΩΏΝΟΣ 
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΛΔΟΓΟΙ. 

ΒΙΟΝῚΒ ΟΗΒΥΒΟΞΤΟΜΝῚΙ 

ΟΒΑΤΙΟΝΕΝ. 

ΒΕΟΘΟΘΟΝΟΥΙΤ ΕΤ ΡΕΑΒΕΑΤΟΘ Ε 9 Τ' 

ΤΟΒΟΨΊΟΟΒ ὈΙΝΘΟΒΕΙΙΣΞ. 

ΠΙΡΒΙΑΕΙ 
ΒΌΜΡΤΙΒΙΙΒ Ε΄ ΤΥΡΙΒ Β. 6. ΤΕΌΒΧΝΕΗΙ. 

ΜΌΟΟΘΟΙΥΙΙ. 



ΤΑΡΣΙΚΟΣ ΠΡΩ͂ΤΟΣ. 

Ἐγὼ ϑαυμάξω τέ ποτ᾽ ἐστὶ τὸ ὑμέτερον καὶ τί 
προσδοκῶντες ἢ βουλόμενοι τοὺς τοιούτους ἀνθρώ- 
πους διαλέγεσθαι ὑμῖν ξητεῖτε, πότερον εὐφώνους 

οἴεσϑε εἶναι καὶ φϑέγγεσϑαι ἥδιον τῶν ἄλλων. ἔπει- 
τα ὥσπερ ὀρνέων ποϑεῖτε ἀκούειν μελῳδούντων ὑμῖν υ 
ἢ δύναμιν ἄλλην ἔχειν ἔν τε ὀνόμασι καὶ διανοήμασι 
δριμυτέρας τινὸς πειϑοῦς καὶ τῷ ὄντι δεινῆς, ἣν 
καλεῖτε ῥητορικήν., ἔν τε ἀγοραῖς καὶ περὶ τὸ βῆμα 
δυναστεύουσαν. ἤ τινὰ ἔπαινον καϑ᾽ αὑτῶν ἀκούσε- 
σϑαι οἰόμενοι καὶ δημόσιον ὕμνον τῆς πόλεως. περί τυ 

τε Περσέως καὶ Ἡρακλέους καὶ τοῦ ᾿4πόλλωνος τῆς 
τριαίνης καὶ περὶ χρησμῶν τῶν γενομένων. καὶ ὥς 
ἐστε Ἕλληνες καὶ ᾿4ργεῖοι καὶ ἔτι βελτίους, καὶ ἀρ- 
χηγοὺς ἔχετε ἥρωας καὶ ἡμιϑέους, μᾶλλον δὲ Τιτᾶνας" 
ἔτι δὲ οἶμαι περί τε τῆς χώρας καὶ τῶν ὀρῶν τῶν ι" 
χατ᾽ αὐτὴν καὶ τοῦδε τοῦ Κύδνου, ὡς δεξιώτατος 
ἁπάντων ποταμῶν καὶ κάλλιστος, οἵ τε ἀπ᾽ αὐτοῦ 

πίνοντες ἀφνειοὶ καὶ μακάριοι καϑ᾿ Ὅμηρον. ταῦτα 
γὰρ ἐστὶ μὲν ἀληϑῆ, καὶ συνεχῶς αὐτὰ ἀκούετε τῶν 
τε ποιητῶν ἐν μέτροις καὶ ἄλλων ἀνδρῶν αὐτὸ τοῦτο 
ἔργον πεποιημένων, ἐγκωμιάξειν, δεῖται δὲ μεγάλης 
τινὸς παρασκευῆς καὶ δυνάμεως. τέ οὖν ἡμᾶς ἐλπίζετε 

ἐρεῖν; ἢ τί μάλιστα ἀκοῦσαι σπεύδετε παρ᾽ ἀνδρῶν 
οὐκ εὐτραπέλων οὐδὲ πρὸς χάριν ὁμιλεῖν εἰδότων 

ΠΙΟ. Π. Ί 



ν᾽. ΙΟΝῚΘΝ ΤΑΝΘΙΟΑ ΡΕΙΟΝ 

ϑ. ἤ ϑῳω 1 ᾿. » Ἁ ἤ 

οὐδὲ αἰμύλων οὐδὲ ὑπὸ τρυφῆς ἰόντων ἐπὶ τοὺς λό- 
γους; ὅτε μὲν γὰρ οὐ χρήματα ἐλπίζοντες παρ᾽ ἡμῶν" ΟΝ 

οὐδὲ ἄλλο τι δῶρον καὶ πάνυ ἐπίσταμαι. φέρε οὖν 

ἔγωγε εἴπω τὴν ἐμαυτοῦ ὑπόνοιαν. δοκεῖτέ μοι πολ- 
" 3 ᾿ 3 ’ Α Γ᾿ 

5 λάκις ἀκηκοέναι ϑείων ἀνθρώπων, οἵ πάντα εἰδέναι 
ἃ ᾿ ᾽ -“ Ἵ Πὴ φασὶ καὶ περὶ πάντων ἐρεῖν ἢ διατέτακται καὶ τίνα 

ἔχει φύσιν, περί τε ἀνθρώπων καὶ δαιμονίων; καὶ 
περὶ ϑεῶν. ἔτι ὃὲ γῆς καὶ οὐρανοῦ καὶ ϑαλάττης, 

καὶ περὶ ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων. 

ιο καὶ περὶ τοῦ σύμπαντος κόσμου, καὶ περὶ φϑορᾶς καὶ 

γενέσεως καὶ μυρίων ἄλλων. ἔπειτ᾽ οἶμαι προσ- 

ελϑόντες ὑμῶν πυνϑάνονται τί βούλεσϑε αὐτοὺς εἰ- 

πεῖν καὶ περὶ τίνος. κατὰ τὸν Πίνδαρον. 

Ἰσμηνὸν ἢ χρυσηλάκατον Μελίαν ἢ Κάδμον" 
ὅ,τι δ᾽ ἂν ἀξιωσητεὶ ὑμεῖς, ἔνϑεν ἑλὼν ἄϑρουν καὶ 

πολὺν ἀφήσει τὸν λόγον, ὥσπερ τι δεῦμα ἄφϑονον 

ἐν αὐτῷ κατακεκλειμένον. ἔπειϑ᾽ ὑμεῖς ἀκούοντες 

τὸ μὲν ἐξετάξειν καϑ'᾿ ἕκαστον ἢ ἀπιστεῖν ἀνδρὶ σοφῶ 
ἃ 

φαῖλον ἡγεῖσϑε καὶ ἄκαιρον, ἄλλως δὲ τῇ ϑώμῃ 

καὶ τῇ ταχυτῆτι τῶν λόγων ἐπαίρεσϑε καὶ πάνυ χαί- “ἶ 
3 ᾿ , » »Ν ἢ 

ρετε ἀπνευστὶ συνείροντος τοσοῦτον ὄχλον ῥημά- 
ἢ μὴ ω ὰ “-Μ » 

τῶν. καὶ πεπόνϑατε ὅμοιον τοῖς ὁρῶσι τοὺς ἵππους 
ἅ " Ἁ ,» - ᾽ ᾽ 

τους ἄπο ῥυτῆρος ϑέοντας οὐδὲν ὠφελούμενοι" ϑαυ- 
᾿" ι»" , , " ᾿ “ μάξετε δὲ ὁμῶς καὶ μακάριόν φατε κτῆμα. καίτοι τοῖς 

7) ν ὦ Ν μ Ν Ὕ ἥ Π 
ἵπποις ἰδεῖν ἔστιν οὐ τοὺς δεσπότας χρωμένους πολ- 

" ᾿ , 

λάκις, ἀλλὰ φαῦλον ἀν 'δράποδον. ῃ μὲν οὖν τοιαδὲ 

ἀκρόασις ϑεωρία τις οὖσα καὶ πομπὴ παραπλήσιον 

ἔχει τι ταῖς ἐπιδείξεσι τῶν καλουμένων ἰατρῶν. οἱ 
͵ ϑίξ “ω ἐν μη ᾿«“ “ θολὰο 09 2.) γωὶ προκαϑίξζοντες ἐν τῷ μέσῳ συμβολὰς ἀρϑρῶν καὶ 

, ᾿ νδ7 Ἵ 

ὀστέων συνϑέσεις καὶ παραϑέσεις καὶ τοιαῦϑ'᾽ ἕτερα 
, ἤ Γ, Ὗ , Ἁ ἐπεξίασι. πόρους καὶ πνεύματα καὶ διηϑήσεις. οἵ δὲ 

πολλοὶ κεχήνασι καὶ κεκήληνται τῶν παιδίων μᾶλλον. 

ΟΠΑΤΤΟ ΧΧΎΠΙ. 9 

δ᾽ ἀληϑὴς ἰατρὸς οὐκ ἔστι τοιοῦτος οὐδὲ οὕτω 

διαλέγεται τοῖς ὄντως δεομένοις" πόϑεν; ἀλλὰ προσ- 
ἕταξε τί δεῖ ποιεῖν, καὶ φαγεῖν βουλόμενον ἢ πιεῖν 
ἐκώλυσε, καὶ λαβὼν ἔτεμεν ἀφεστηκός τι τοῦ σώμα- 

" ᾿' , ἤ) ῥ Υ͂ ,..» “2... ΟΜ τος. ὥσπερ οὐν εἰ συνελθόντες οἱ καμνοντὲς εἶτ΄ ἐπὶ : 

τὸν ἰατρὸν ἐπεκώμαξον καὶ κωϑωνέξεσϑαι ἠξίουν, 
οὐκ ἂν αὐτοῖς κατ᾽ ἐλπίδα τὸ πρᾶγμα ἀπήντησεν, 
ἀλλ᾽ ἴσως ἠγανάκτουν πρὸς τὴν ὑποδοχήν. ταὐτό μοι 
πεπονϑέναι δοκοῦσιν οὗ πολλοὶ συνιόντες ἐπὶ τὸν 

τοιοῦτον καὶ λέγειν κελεύοντες, ἄγευστοι δῆλον ὅτι 
ὶ “-" -» 3 3 γ 3 ἔ Υ͂ 

" τῶν τῆς ἀληϑείας ὄντες λόγων, ἔπειϑ᾽ ἡδύ τι καὶ 
προσηνὲς ἀκούσεσϑαι προσδοκῶντες. φέρε δὴ πρὸς 
τῶν ϑεῶν, ἄρα ἀνέξεσϑε, εἰ μὴ πάνυ τις τῇ παρρησίᾳ 
χρῶτο μηδὲ ἐπὶ πάντα ἔρχοιτο τὰ προσόντα ὑμῖν, 
ἀλλ᾽ ἕν εἴποι τι μόνον ἢ δεύτερον; σκοπεῖτε δὴ μὴ 
ταὐτὸ πάσχητε Ἰλιεῦσιν ἐκείνοις. οἵ τραγῳδόν τινὰ 
ἐπιδημήσαντα ἠνώχλουν, ἐπιδείξασϑαι κελεύοντες" 
ὃ ὃὲ ἐᾶν αὐτοὺς ἠξίου καὶ τὴν ἡσυχίαν ἄγειν. ὅσῳ 
γὰρ ἄν. ἔφη, κρεῖττον ἀγωνίσωμαι, τοσούτῳ φανή- 
σεσϑε ὑμεῖς ἀτυχέστεροι. τὸν οὖν φιλόσοφον κρεῖτ- : 
τὸν ἐστι τοῖς πολλοῖς σιωπῶντα ἐᾶν. σκοπεῖτε δὲ τὸ 

πρᾶγμα οἷόν ἐστιν. ᾿4ϑηναῖοι γὰρ εἰωϑότες ἀκούειν 
κακῶς, καὶ νὴ Δέα ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο συνιόντες εἰς τὸ 
ϑέατρον ὡς λοιδορηϑησόμενοι, καὶ προτεϑεικότες 
ἀγῶνα καὶ νίκην τοῖς ἄμεινον αὐτὸ πράττουσιν. οὐκ: 
αὐτοὶ τοῦτο εὑρόντες, ἀλλὰ τοῦ ϑεοῦ συμβουλεύσαν- 
τος. ᾿Δριστοφάνους μὲν ἤκουον καὶ Κρατίνου καὶ 
Πλάτωνος. καὶ τούτους οὐδὲν κακὸν ἐποίησαν ἐπεὶ 
δὲ Σωκράτης ἄνευ σκηνῆς καὶ ἐκρέων ἐποίει τὸ τοῦ 
ϑεοῦ πρόσταγμα, οὐ κορδακίξων οὐδὲ τερετέξζων, οὐχ: 
ὑπέμειναν. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ὑφορώμενοι καὶ δεδιότες 
τὸν δῆμον ὡς δεσπότην ἐθϑώπευον, ἠρέμα δάκνοντες 
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καὶ μετὰ γέλωτος, ὥσπερ αἱ τέτϑαι τοῖς παιδίοις, 
ὅταν δέῃ τι τῶν ἀηδεστέρων πιεῖν αὐτά, προσφέρουσι 

μέλιτι χρίσασαι τὴν κύλικα. τοιγαροῦν ἔβλαπτον οὐχ 
ἧττον ἥπερ ὠφέλουν, ἀγερωχίας καὶ σκωμμάτων καὶ 
βωμολοχίας ἀναπιμπλάντες τὴν πόλιν. ὁ δὲ φιλόσο- 

"ἢ Ἁ Ν Ἁ -ὮἅἍ Ρ 

φος ἤλεγχε καὶ ἐνουθέτει. καὶ μὴν ὁσῷ τὸ λοιδορεῖν 
ἣ Ἁ 4 ᾿ Ἁ ᾿ Γ᾿ 3 Ἁ ’ 

καὶ τὴν ἀβελτερίαν τὴν ἑἕκαστου καὶ τὴν πονηρίαν 

φανερὰν ποιεῖν κρεῖττόν ἐστι τοῦ χαρίζεσϑαι διὰ τῶν 391 Ν 

λόγων καὶ τοῖς ἐγκωμίοις ϑρύπτειν τοὺς ἀκούοντας, 
οὐχ ἥκιστα ἐκεῖϑεν εἴσεσϑε. δύο γὰρ ποιητῶν γεγο- 
νότων ἐξ ἅπαντος τοῦ αἰῶνος. οἷς οὐδένα τῶν ἄλλων 
συμβάλλειν ἄξιον, Ὁμήρου τε καὶ ᾿Δρχιλόχου, τούτων 
Ὅμηρος μὲν σχεδὸν πάντα ἐνεκωμίασε,. καὶ ϑηρία καὶ 
φυτὰ καὶ ὕδωρ καὶ γῆν καὶ ὅπλα καὶ ἵππους, καὶ 

ι5» οὐδὲν ἔσϑ᾽ ὅτου μνησϑεὶς χωρὶς ἐπαίνου τε καὶ τιμῆς, 
ὡς ἂν εἴποι τις, παρῆλϑεν. ὃν γοῦν μόνον ἐξ ἁπάν- 
των ἐβλασφήμησε Θερσίτην. καὶ τοῦτον λιγὺν εἶναί 
φησιν ἀγορητήν. ᾿Αρχίλοχος δὲ ἐπὶ τὴν ἐναντίαν ἧκε, 
τὸ ψέγειν, ὁρῶν οἶμαι τούτου μᾶλλον δεομένους 

2) τοὺς ἀνθρώπους, καὶ πρῶτον αὑτὸν ψέγει. τοιγαροῦν 
μόνος καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν καὶ πρὶν γενέσϑαι 
τῆς μεγίστης ἔτυχε μαρτυρίας παρὰ τοῦ δαιμονίου. 

τὸν μέν γε ἀποχτείναντα αὐτὸν ὁ ̓ Δπόλλων ἐξελαύ- 
νῶν ἐκ τοῦ νεὼ Μουσῶν αὐτὸν ἀνεῖπε ϑεράποντα 

5 ἀνῃρηκέναι. καὶ τὸ δεύτερον, ὡς ἀπελογεῖτο ἐν πο- 
λέμῳ λέγων ἀποκτεῖναι, πάλιν Μουσῶν ϑεράποντα 

ἔφη τὸν ᾿Δρχίλοχον. τῷ πατρὶ δὲ αὐτοῦ χρωμένῳ πρὸ 
τῆς γενέσεως ἀϑάνατόν οἱ παῖδα γενήσεσϑαι προεῖ- 
πεν. ὥσϑ᾽ ὁ λοιδορεῖν ἱκανὸς καὶ καϑάπτεσϑαι καὶ 

᾿ - " - ". »κ» " "2 Ὁ 

φανερὰ τῷ λόγῳ ποιεῖν τὰ ἁμαρτήματα δῆλον οτι 
, Ὗυ -» ᾽ 

κρεέττων ἐστὶ καὶ πδοκέκριται τῶν ἐπαινούντων. εἰ 
"»» Ρ 

“-Σ“,“ο “ “» Ρ’ οἹ ἮΜἯΑΗΑ ΝΗ 

δ΄ ἄρα ὑμεῖς ἐπαινούμενοι μᾶλλον ἥἤδεσϑε, ἐπ᾿ ἄλλους 
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ς - Ω Ἂ » ᾿ " 

ὑμῖν ἰτέον. ὁταν οὖν πρῶτον αὐτόν τινα ἴδητε κολα- 
.Η λω ᾿ “ 

! κεύοντα ἐν ἅπασιν οἷς ποιεῖ χαὶ χαριξόμενον ἐν 
“ - ’ 3 ἤὕ)Ἅ »" 

τροφαῖς. ἐν ἐσθῆσι. καὶ περιιόντα ἀκόλαστον, τοῦ- 
" ,) δ» 

τον οἴεσϑε κολακεύσειν καὶ ὑμᾶς καὶ παρὰ τούτου 
- ; 6 Γ᾿ τι ἡ - “" ἤ 

προσδοκχκᾶτε λόγον ἡδύν. ὃν ὑμεῖς ἔπαινον ὀνομάζξετε. : 
»Ὕ ι» Ἁ -»" Ψ ’ 

τρυφῶντα δὴ παρὰ τρυφῶντος. ὅταν δὲ αὐχμηρόν 
3 ’ ἊΝ ἃ Υ͂ , 

τινὰ καὶ συνεσταλμένον ἴδητε καὶ μονον βαδίζοντα, 
» δ Ἁ ͵ ΜΨ 

πρῶτον αὑτὸν ἐξετάξοντα καὶ λοιδοροῦντα, μὴ ξητεῖτε 
Ἁ -»- ’ ; , 3 

παρὰ τοῦ τοιούτου μηδεμίαν ϑωπείαν μηδὲ ἀπάτην, 
ϑ5} μηδὲ τὸν δεξιὸν ἐκεῖνον καὶ προσηνῆ λόγον, ὃς δὴ 

μάλιστα διατρίβει περὶ δήμους καὶ σατράπας καὶ τυ- 
ράννους. 

» ᾽-." Ἁ Ε ᾿ -" 3 ’ 

οὔτοι τοιοίδ᾽ εἰσὶν ὑυποδρηστῆρες ἐκείνων, 
3 Ν , ’ ΞΡ. 3 ὧὴ -" 
ἄλλα νέοι. χλαίνας εὖ εἵμένοι ἠδὲ χιτῶνας. 

». »} ,, μν ἢ μν Υ͂ 
αἰεὶ δὲ λιπαροὶ κεφαλὰς καὶ καλὰ προσωῶπα. 

" Φι Ὁ , ’ οἵδε μὲν γὰρ ὥσπερ ἐπίκωμοί τινες ἤκουσιν εἰς τὸν 
βίον αὐλούμενοι καὶ ἀδόμενοι καὶ μεϑύοντες εἰς ἑορτήν 

ἤ ᾽ “ , , 

τινα καὶ πανήγυριν ἀσώτων εἰσβεβληκέναι νομίζον - 
3 9 ὦ» αι κ᾿ ι ᾿ » ὝΤ 

τες. ἀλλ᾽ οστις ἰδὼν οὁσα δεινὰ καὶ δυσχερὴ καὶ οτι 

μεστὰ πάντα πολεμίων καὶ ἐχϑρῶν, ὅπου τρυφὴ καὶ 
, , 

ἀπάτη δυναστεύουσιν, 
“ " 3 

αὐτόν μιν πληγῇσιν ἀεικελέῃσι δαμάσσας, 

σπεῖρα κάκ᾽ ἀμφ᾽ ὦμοισι βαλών. οἰκῆι ἐοικώς, 
3 - 3 

ἀνδρῶν ϑρυπτομένων κατέδυ πόλιν εὐρυάγυιαν" 
᾽ "»" “ 

ἐπ᾿ οὐδενὶ κακῶ τῶν πέλας, ὥσπερ Ὀδυσσεὺς ἐπὶ κα- 
»" » 1 ν 3 , 3 , 

κῷ τῶν μνηστηρῶν ηκὲ τοίουτος. ἀλλα τοὐναντίον 
" ἊἊ » ᾽ Ἁ ν᾿ Ἁ Λ 

ξητῶν ἂν ἄρα τι δύνηται λαϑῶν ἀγαϑὸν ἐργασασϑαι" 
,) "" ἡμι ᾽ “" τί δὴ κινεῖτε τὸν τοιοῦτον ἢ τί προκαλεῖσϑε δύσκο- 
ἢ εω ᾿ 

λόν τινα καὶ ἄγριον ὑμῖν φανούμενον δημηγόρον ; 
οὐ γὰρ ὑμῶν παρεσκεύασται τὰ ὦτα δέξασϑαι τραχεῖς 30 

ἃ Ν ᾿ “.» ν ν ᾿ κ᾿ 
τε καὶ στερεοὺυς λόγους" ἀλλ ὡσπερ ἀασϑενεῖς οπλαὶ 

κτηνῶν τῶν ἐν μαλακοῖς τε καὶ λείοις τραφέντων 
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χωρίοις, ὁμοίως ὦτα τρυφερὰ ἐν κολακείᾳ τραφέν- 

τὰ καὶ λόγοις ψευδέσι. τί οὖν προϑυμεῖσϑε ἀκούειν 

ὧν οὐκ ἀνέξεσϑε; ἀλλὰ μὴ τοιοῦτον πεπόνϑατε οἷον 
Αἴσωπος ἔφη τοὺς ὀφθαλμοὺς παϑεῖν., ἐπειδὴ ἕαυ- 
τοὺς μὲν ἐνόμιξον πλείστου εἶναι ἀξίους, τὸ στόμα δὲ 
ἑώρων ἀπολαῦον τῶν τε ἄλλων καὶ δὴ τοῦ μέλιτος 

οὐκοῦν ἠγανάκτουν τε καὶ ἐμέμφοντο 
ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς ἐνῆκε τοῦ μέλιτος, οὗ 

δω,», » 

ῃηδίστου ὄντος. 
» ν᾿ Γ 

τῷ ἀνθρωῶπῷῳ. 
900 Ν 

δὲ ἐδάκνοντό τε καὶ ἐδάκρυον καὶ δριμὺ καὶ ἀηδὲς 5 

αὐτὸ ἡγοῦντο. μὴ οὖν καὶ ὑμεῖς ἐπιζητεῖτε γεύσα- 

σϑαι τῶν ἐκ φιλοσοφίας λόγων, ὥσπερ ὀφϑαλμοὶ μέ- 

λιτος᾽ ἔπειτα οἶμαι καὶ δακνόμενοι δυσχερανεῖτε 
καὶ φήσετε ἴσως οὐδαμῶς φιλοσοφίαν εἶναι τὸ τοιοῦ- 

τον. ἀλλὰ λοιδορέαν καὶ βλάβην. ἡγεῖσϑε μὲν γάρ, 

ὦ ἄνδρες, εὐδαίμονας ἑαυτοὺς καὶ μακαρίους, ἐπει- 

δὴ πόλιν τε μεγάλην οἰκεῖτε καὶ χώραν ἀγαϑὴν νέμε- 

σϑε καὶ πλεῖστα δὴ καὶ ἀφϑονώτατα παρ᾽ αὑτοῖς 

ὁρᾶτε τὰ ἐπιτήδεια, καὶ ποταμὸς ὑμῖν οὗτος διὰ μέ- 
σης διαρρεῖ τῆς πόλεως. πρὸς τούτοις δὲ μητρόπολις 

ἡ Ταρσὸς τῶν κατὰ Κιλικίαν. ὁ δὲ ᾿Δρχίλοχος, ὃν 
φημι τῷ ᾿Απόλλωνι ἀρέσαι, περὶ στρατηγοῦ λέγων 
οὕτω φησίν᾽ 

3 4» , ν 3 ολ , οὐ φιλέω μέγαν στρατηγὸν οὐδὲ διαπεπλιγμένον 
᾽ Ἀ" - » " 

οὐδὲ βοστρύχοισι γαῦρον οὐδ΄ ὑπεξυρημένον᾽" 

"5. ἀλλά μοι, φησίν, εἴη δαιβός, ἀσφαλῶς βεβηκὼς καὶ ἐπὶ 
κνήμαισιν δασύς. μὴ οὖν αὐτὸν οἴεσϑε στρατηγὸν μὲν 
μὴ ἀγαπᾶν οἷον εἴρηκε, μηδ᾽ ἐν σώματος μεγέϑει καὶ 
χύμῃ τέϑεσϑαι τὸ τοῦ στρατηγοῦ ὄφελος, πόλιν δ᾽ ἂν 

ἐπαινέσαι ποτὲ εἰς ταῦτα ὁρῶντα. ποταμοὺς καὶ βαλα- 

80 Ψνεῖα καὶ κρήνας καὶ στοὰς καὶ πλῆϑος οἰκιῶν καὶ μέγε- 
ϑος᾽ κόμῃ γὰρ ἀτεχνῶς καὶ βοστρύχοις ταῦτα ἔοικεν" 
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ἀλλ᾽ ἔμοιγε δοκεῖ μᾶλλον ἂν τούτων προχρῖναι μικράν 

τε καὶ ὀλίγην σωφρόνως οἰκουμένην κἂν ἐπὶ πέτρας. 

ἀλλὰ ᾿Αρχίλοχος μὲν οὕτως εἶπεν; Ὅμηρος δὲ πῶς; 

οὐχ ὁ μὲν Ὀδυσσεὺς νησιώτης ἣν οὐδὲ τῶν συμμέ- 

τρῶν νήσων πόϑεν; οὐδὲ τῶν ἐγκάρπων, ἀλλ᾽ ἣν: 

μόνον ἐπαινέσαι ϑέλων αἰγίβοτον εἴρηκεν" ἀλλ᾽ ὅμως 

φησὶ τῇ τούτου βουλῇ τε καὶ γνώμῃ καὶ τὴν Τροίαν 

αἱρεϑῆναι, τηλικαύτην πόλιν καὶ τοσούτων ἄρχου- 

σαν, 
ὅσσον Μέσβος ἄνω Μάκαρος ἕδος ἐντὸς ἐέργει. 

καὶ Φρυγέη καϑύπερϑε καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων" 

ἣν πάντας φησὶ μυϑεῖσϑαι πολύχρυσον, πολύχαλκον. 

μή τι οὖν ὥνησεν αὐτοὺς ἢ τοῦ πλούτου τὸ μέγεϑος 

ἢ τῶν ὑπηκόων ἢ τῶν συμμάχων τὸ πλῆϑος ἢ τῶν 

πεδίων ἢ τῆς Ἴδης τὸ κάλλος ἢ τοῦ Σιμόεντος ἢ τοῦ 

Ξάνϑου τοῦ δινήεντος; 

ὃν ἀϑάνατος τέκετο Ζεύς. 

καίτοι φησὶ καὶ πηγάς τινας πάνυ καλὰς εἶναι ἐν τῷ 

προαστείῳ ; τὴν μὲν ἀλεεινὴν καὶ σφόδρα προσηνοῦς 

ὕδατος. ὥστε καὶ καπνὸν ἀπ᾽ αὐτῆς ἐγείρεσϑαι , τὴν 3 

δ᾽ ἐοικυῖαν τῇ ψυχρότητι κρυστάλλῳ τοῦ ϑέρους, 

ὥστε καὶ ϑέρους καὶ χειμῶνος μὴ δυσχερῶς πλύνειν 

τὰς καλὰς Τὶ φώων ϑυγατέρας. οὐ μόνον δὲ πλούτῳ 

καὶ χώρας ἀρετῇ καὶ πλήϑει διέφερον, ἀλλὰ καὶ ἂν- 

ϑροῶώποι κάλλιστοι παρ᾽ αὐτοῖς ἐγίγνοντο, καὶ ἄν-. 

Ι δρες καὶ γυναῖκες. καὶ ἵπποι τάχιστοι καὶ ϑεοφιλεῖς 

ἐδόκουν εἶναι. καὶ τείχει καρτερωτάτῳ περιπεφρα- 

γμένοι ἦσαν. τὸ μέν γε τεῖχος αὐτοῖς Ποσειδῶνος 

ἔργον ἦν καὶ ᾿Δἀπόλλωνος. ὁ δὲ Ζεὺς τῶν ὑπὸ τὸν 

ἥλιον πόλεων ἐκείνην ἔφη μάλιστα ἀγαπῆσαι. τάχος! 

δ᾽ ἵππων. ὥστε ἐπ᾽ ἄκρων ϑεῖν τῶν σταχύων. ἐπὶ 

κάλλει δὲ Γανυμήδην ὃ Ζεὺς ἐποιήσατο οἰνοχόον. ᾽4λε- 
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ξάνδρῳ ὃὲ ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἐπηκολούϑησεν ἡ ἀρίστη 
τῶν ἐκεῖθεν γυναικῶν. τὴν ὁὲ Κασσανδραν Ὅμηρος 
οὔ φησι λείπεσϑαι τῆς “Τφροδίτης τὸ εἶδος. ἀλλ᾽ 
ὅμως, ἐπειδὴ τρυφὴ καὶ ὕβρις εἰσῆήλϑεν αὐτοὺς καὶ 

δ παιδείας καὶ σωφροσύνης οὐδὲν ὥοντο δεῖσϑαι. πολὺ 
πάντων ἀτυχέστατοι γεγόνασιν. οὐχ ἡ σύμπασα χϑὼν 
ταῖς συμφοραῖς αὐτῶν διατεϑρύλ 'ηται: καὶ οὐδὲν 
ὥνησεν αὐτοὺς οὔτε τῶν ἵππων τὸ τάχος οὔτε ὃ Ζεὺς 
οὔτε ὁ Γανυμήδης. ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἐξ οὕτω λυπρᾶς 

; καὶ ἀδόξου πόλεως ἀπώλοντο. καὶ ἴσχυσεν ὁ τῆς 19ά- 
κης πολίτης περιγενέσϑαι τῶν ἐκ τοῦ Ἰλίου πάντων, 
καὶ τὴν εὐρυάγυιαν ἅπασαν πορϑῆσαι καὶ ἀνελεῖν ; οἷν 
οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ οἱ ϑεοὶ φιλοῦσιν ἔτι τοὺς ἀσελγεῖς καὶ 
ἄφρονας καὶ ἀκολάστους καὶ πρὸς ὕβριν ἐγκλίνοντας 

5 καὶ ῥαϑυμίαν καὶ τρυφήν. ὥστε μὴ τούτοις θαρρεῖτε 
μηδὲ ἀποδέχεσϑε τὸν συνηδόμενον ὑμῖν καὶ ϑαυμά- 
ξοντα λόγον μηδὲ τοὺς δεινοὺς ἐγκωμιάξειν" οὗτοι 
μὲν γὰρ ἐξαπατῶσιν ὑμᾶς καὶ μάτην ἐπαίρουσιν, 
ὥσπερ νηπίους παῖδας" ἀλλὰ μᾶλλον, ὃς ὑμῖν δείξει 
τι τῶν ἁμαρτημάτων. καὶ πρῶτον ἁπάντων, ἂν 
δύνηται, παρασκευάσει φρονεῖν ὑμᾶς, ὅτι τούτων ἐϑῃ 

δ ἕνεχεν, ὧν εἶπον. οὐχ ἐστὲ εὐδαίμονες. οὐδ᾽ ἂν ὁ 
Νεῖλος ὑμῶν διέρχηται τὴν πόλιν τῆς Κασταλίας γε- 
νόμενος διαυγέστερος, οὐδ᾽ ἂν ὁ Πακτωλὸς ἐνθάδε 

25 φανεὶς μὴ κατὰ ψήγμα τὸ χρυσίον ὑμῖν φέρῃ: καϑά- 
}Ψ» περ φασὶ “Μυδοῖς πρότερον, ἀλλ᾽ ἄϑρουν ὥσπερ ἰλύν, 

μηδ᾽ ἂν Αἴγυπτον ἢ Βαβυλῶνα τῇ πολυτελείᾳ τῶν 
οἰκοδομημάτων ὑπερβάλλησϑε. εἰ γὰρ ταῦτα δύνα- 
ται ποιεῖν ἀνθρώπους μακαρίους, ποταμὸς ῇ χρᾶσις 
ἀέρος Ἢ τόπος γῆς ἢ καὶ ϑαλάττης ἢ λιμὴν ἢ ναὸς 
ἢ τεῖχος. οὐκ ἔστιν εἰπεῖν ὅσων λείπεσϑε. Βυξαν- 
τίους ἐκείνους ἀκούετε παρ᾽ αὐτὸν οἰκοῦντας τὸν 

Ι 121: 
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Πόντον, μικρὸν ἔξῳ τοῦ στόματος, αὐτομάτων ἰχϑύων 
αὐτοῖς ἐπὶ τὴν γῆν ἐκπιπτόντων ἐνίοτε" ἀλλ᾽ ὅμως 
οὐδεὶς ὁ ἂν εἴποι διὰ τὸν ἰχϑῦν εὐδαίμονας Βυξαντίους, 
εἰ μὴ καὶ τοὺς λάρους, οὐδὲ Αἰγυπτίους διὰ τὸν Νεῖ- 
λον οὐδὲ Βαβυλωνίους διὰ τὸ τεῖχος. οὐχ ὁ Πηνειὸς 
δι᾿ ἐρήμου ῥεῖ Θετταλίας; οὐχ ὁ “άδων διὰ τῆς ̓ 4ρ- 
καδίας ἀναστάτου γενομένης: οὐκ αὐτὸς ὁ Κύδνος 
ἄνω καϑαρώτερος; τί οὖν; διὰ τοῦτο βελτίους φήσετε 
ἐκείνους ἑαυτῶν; ἴσως μὲν ἀληϑεύετε, ἐὰν λέγητε" 
οὐ μὴν ἐρεῖτε. τοὺς γὰρ ἀπείρους τρυφῆς καὶ παν- 
ουργίας, τούτους ἐγώ φημι πράττειν ἄμεινον. τί δ᾽ 
αὐτῆς τῆς Ἰταλίας ; οὐ Σύβαρις μὲν ὅσῳ μάλιστα 
ἐτρύφησε, τοσούτῳ ϑᾶττον ἀπώλετο; Κρότων δὲ καὶ 
Θούριοι καὶ Μεταπόντιοι καὶ Τάρας. ἐπὶ τοσοῦτον 
ἀκμάσασαι καὶ τηλικαύτην ποτὲ σχοῦσαι ππηβεχρῷ 
ποίας πόλεως οὐκ εἰσὶ νῦν ἐρημότεραι:; πολὺ δ᾽ ἃ 

ὩΝ ἔργον εἴη πάντας ἐπεξιέναι τοὺς διὰ τρυφὴν ἐδ υι 
λότας . ΜΠυδοὺς πάλαι . Μήδους, “Ασσυρίους πρότερον, 
τὰ τελευταῖα Μακεδόνα" οὗ νεωστὶ μὲν τὰ ῥάκη πε- 
φιημμένοι καὶ ποιμένες ἀκούοντες τοῖς Θρᾳξὶ περὶ 
τῶν μελινῶν μαχόμενοι τοὺς Ἕλληνας ἐκρἅτησαν, εἰς 
τὴν ̓ Δσίαν διέβησαν. ἄχρι Ἰνδῶν ἦρξαν. ἐπεὶ δὲ τὰ 
ἀγαϑὰ τὰ Περσῶν ἔλαβον, τούτοις ἐπηκολούϑησε καὶ 
τὰ κακά. τοιγαροῦν ἅμα σκῆπτρα καὶ ἁλουργίδες καὶ 
Μηδικὴ τράπεξα καὶ τὸ γένος αὐτῶν ἐξέλιπεν" ὥστε 
νῦν εἴ τις διέρχοιτο Πέλλαν, οὐδὲ σημεῖον ὄψεται 

ἢ πόλεως οὐδέν. δίχα τοῦ πολὺν κέραμον εἶναι συντέ- 

τριμμένον. ἐν τῷ τόπῳ. καίτοι μένει τὰ χωρία τῶν 
πόλεων, ὧν εἶπον, καὶ τῶν ἐθνῶν, οἷα καὶ πρότερον 
ἦν. καὶ τοὺς ποταμοὺς οὐδεὶς ἄλλοσε ἔτρεψεν, οὐδ᾽ 
εἴ τι τοιοῦτον ἦν ἕτερον" ἀλλ᾽ ὅμως ὧν ἂν πολυτέλεια 
καὶ τρυφὴ ἅψηται, τούτοις οὐκ ἔστι πλείω χρόνον 
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διαγενέσϑαι. μὴ γὰρ οἴεσϑε τοὺς κριοὺς μηδὲ τὰς 

ἑλεπόλεις καὶ τὰς ἄλλας μηχανὰς οὕτως ἀνατρέπειν 

ὡς τρυφήν, εἴτε ἄνδρα βούλεταί τις πεπτωκότα ἰδεῖν 

εἴτε πόλιν. οὐ ποταμός ἐστιν οὐδὲ πεδίον οὐδὲ λιμὴν 

ὁ ποιῶν εὐδαίμονα πόλιν οὐδὲ χρημάτων πλῆϑος 

οὐδὲ οἰκοδομημάτων οὐδὲ ϑησαυροὶ ϑεῶν,, οἷς οὐδὲν 

προσέχει τὸ δαιμόνιον" οὐδ᾽ ἂν εἰς τὰς πόλεις τινὲς 

μεταφέρωσι τὰ ὄρη καὶ τὰς πέτρας σὺν πολλῇ ταλαι- 
᾿ , 3 , 3 , 3 Ἁ 

πωρία καὶ πόνοις καὶ μυρίοις ἀναλωμασιν᾽ ἀλλὰ 
, “- Ἁ ’ » “ 

σωφροσύνη καὶ νοῦς ἐστι τὰ σώζοντα. ταῦτα ποιεῖ 
᾿. ᾿ ᾽ν ,»" " 

τοὺς χρωμένους μακαρίους, ταῦτα τοῖς ϑεοῖς προσ- 
- 5 ᾶἂ, ᾿ ϑφωΝ ᾿ " , 9. ον 

φιλεῖς, οὐχὶ λιβανωτὸς οὐδὲ σμύρνα" πόϑεν; οὐδὲ 
δη ν ἢ ᾽ν Ν 3 τ 3 “"" 3 ᾿ 

ῥίζαι καὶ δάκρυα δένδρων οὐδὲ Ἰνδῶν καὶ ραβων 
᾽ , "" ν ν Ἥ ΄ ἡ Ἀ 

φρύγανα. ὑμεῖς δέ, ἂν μὲν ἐκ τύχης ὁ ποταμὸς με- 
“--Ψψ» Ἁ » - , ' " ἃ Ἁ 

5 ταβαλῃ καὶ ῥυῃ ϑολερώτερος. ἀχϑεσϑε καὶ προς 
᾿ - ᾽ Ν ᾿ ᾽ " ἅ ὉΛ 

τοὺς πρῶτον ἐπιδημήσαντας αἰτίαν λέγετε" τὸν δὲ 
’ - ’ αν ῇ - ᾿ 

τρόπον τῆς πόλεως μεταβάλλοντα ὁρῶντες καὶ χείρω 
ἤ ᾽ "» 2 

γιγνόμενον καὶ τεταραγμένον ἀεὶ μᾶλλον οὐ φροντέ- 
Π δ Ὶ " , ᾿ ᾿ 

ξετε. ἀλλα ὑυδὼρ μὲν οὐ μόνον πένειν βουλεσϑε κα- 
, " ῚἷἿ ν .} νἉ Ν 

ϑαροόν. ἀλλὰ καὶ ὁρᾶν" ἦϑος δὲ καϑαρὸν καὶ μέτριον 
, δ] 
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φϑόγγον παρέβη. τοσοῦτον δὲ μόνον εἰπεῖν ἄξιον, 
ὃ μηδεὶς ἂν ἀρνήσαιτο. φημὶ δὴ ϑαυμαστόν τι πάϑος 

ἐν τῇ πόλει ταύτῃ πεπονθέναι πολλούς, ὃ παρ᾽ ἄλ- 
λοις τισὶ πρότερον ἤκουον μᾶλλον ἢ παρ᾽ ὑμῖν γιγνό- 

μένον. τί δὲ τοῦτ᾽ ἔστιν; ἂν μὴ δύνωμαι δηλῶσαι 

σαφῶς, ἀλλὰ ὑμεῖς γε πειρᾶσϑε ὑπονοεῖν" καὶ μηδέν 

μὲ νομίσητε τῶν ἀπορρήτων λέγειν μηδ᾽ ὃ κρύπτου- 
᾿ :: ἱ -» ἢ " 

σιν οἱ ποιοῦντες. εἰ καὶ σφόδρα δόξει ϑαυμαστόν. 

μεταξὺ γοῦν ὀρϑοὶ βαδίζοντες, λαλοῦντες οἵ πλεί- 

ουὅς καϑεύυδουσιν᾽ εἰ δ᾽ ἐγρηγορέναι τοῖς πλείοσι δο- 

χοῦσιν, οὐδὲν ἂν εἴη τοῦτο. καὶ γὰρ τοὺς λαγῶς 

φήσει τις ἐγρηγορέναι τῶν ἀπείρων. ἐὰν ἴδῃ κοιμω- 

μένους. πόϑεν οὖν ἐγνώσϑη τοῦτο; ἐξ ἑτέρων τι- 

νῶν, ἃ σημεῖά ἐστι τοῦ καϑεύδειν᾽ ἐπεὶ τά γε ὔμματα 

αὐτῶν ἀναπέπταται. τί οὖν οὗτοι ποιοῦσι κοιμωμέ- 

νῶν; πολλὰ μὲν δὴ τά γε ἄλλα᾽ σχεδὸν γὰρ πάντα 

ὀνείρασιν ἔοικεν αὐτῶν τὰ ἔργα᾽ καὶ γὰρ χαίρουσι 

μάτην καὶ λυποῦνται καὶ ϑρασύνονται καὶ δεδοίκασι, 

μηδενὸς ὄντος, καὶ σπουδάζουσι. καὶ τῶν ἀδυνάτων 

ἐπιϑυμοῦσι. καὶ τὰ μὴ ὄντα νομίξουσιν εἶναι, καὶ 

τῶν ὄντων οὐκ αἰσϑάνονται. πλὴν ταῦτα μὲν ἴσως ᾽ " ᾿ ἢ ᾽ - , " . Ἁ 

οὐ ξητεῖτε. καίτοι πολλάκις ἀχκουσαΐ τινῶν ἔστι" μὴ 
4{Π Ἁ " “», ᾽ ᾿ .{ , , , ᾿ ᾿ χά 88 Ἢ ς - - - " 

γὰρ ἡμεῖς μόνοι μεταβεβλήηκαμεν. ἀλλα σχεδὸν ἀπαν- " ΜῈ κρινὰ καὶ ἡμῶν ἐστιν. ἐκεῖνο δὲ οἶμαι φανερώτατον 
9 40} Ν Ν "- ν » »"Ν Ν. Δ 

τες; ἔστι δὲ τοῦτο καϑάπερ εἴ τις ἐν λοιμῷ διὰ τὸ 
’ Ὄ Α , “ἢ ᾿ Ι ᾽ ’ 

πάντας ἢ τοὺς πλείστους νοσεῖν μηδεμίαν ἐϑέλοι 
" "" Ὃ " ἢ ξ , Ν Ὶ ’ 

ποιεῖσϑαι πρόνοιαν, ὡστε αὕτος υγιαίνειν. ἡ νὴ Ζ|έα 
“ ᾿ Γ] ᾽ ῇ6) - ᾿. 

ἐν ϑαλάττῃ χειμαξόμενος, ἔπειτα πάντας ὁρῶν τους 
“ ἢ 3 » - ’ ᾿ 

ἐν τῇ νηὶ κινδυνεύοντας ἀμελοῖ τῆς σωτηρίας. τί 
, Ἢ χη . ἢ , ἂν" » τ 

δέ; ἂν ολος καταδυηται στόλος; διὰ τοῦτο ἧττον 
" . Ὁ ω Ψ' ᾿ ᾿ 

ἐστιν αἀτοπὸν τὸ συμβαῖνον, τί οὖν ἀμαρτανομὲν 
ἔ . ᾿ ᾿ " » - , " ᾿ 

ἡμεῖς; τὰ μὲν αλλα ἐῶ. γελοῖον γάρ. εἴ τις προς 
᾿ Υ " ἤ ᾿ " “ Ἢ 

τὸν ολὼς οὐκ ἐπιστάμενον κιϑαρίζειν., ἔπειτα ὡς ἔτυ- 
᾿ “ Ὁ Ὡ᾿ 4“ " 

χε κρούοντα, ἐπιχειροῖ λέγειν οὐτε ἡμαρτὲν ἡ τίνα 

“ -“ ᾿Ὶ Ἁ ᾿ 

ὕπνου τεκμήριον ποιοῦσι. ῥέγκουσιν. οὐ γὰρ ἔχω 
᾿ ᾿. ᾿ - 3 » 

μὰ τοὺς ϑεοὺς εἰπεῖν εὐπρεπέστερον. καίτοι καὶ τῶν 
᾿ ᾿ » ᾿ - , 

χοιμωμένων ὀλίγοι μέν. οἱ τοῦτο πασχουσι" τῶν δὲ : 

"ἡ ἄλλων τοῖς μεϑύουσι συμβαίνει καὶ τοῖς ἐμπληϑέσι μ μ ὑπλη 

χαὶ τοῖς μὴ καλῶς κατακειμένοις. ἐγὼ δέ φημι 2 

τοῦτο τὸ ἔργον αἰσχρὰν τὴν πόλιν ποιεῖν καὶ δημο- 

σίᾳ καταισχύνειν, καὶ τὴν μεγίστην ὕβριν εἰς τὴν 

πατρέδα ὑβρίζειν τοὺς μεϑ᾽ ἡμέραν τούτους κοιμω- ! 

μένους, καὶ δικαίως ἂν αὐτοὺς ἐξορισϑῆναι καὶ παρ᾽ 

ὑμῶν καὶ πανταχόϑεν. οὐδὲ γὰρ μέτριόν ἐστι τὸ 
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γιγνόμενον οὐδὲ σπανίως συμβαῖνον, ἀλλ᾽ ἀεὶ καὶ 

πανταχοῦ τῆς πόλεως. κἂν ἀπειλῇ τις κἂν παίξῃ κἂν 
καταγελᾷ. καὶ τὸ λοιπὸν ἤδη σύνηϑές ἐστι καὶ τοῖς 
πάνυ μικροῖς παισί, καὶ τῶν τελείων ὅσοι δοκοῦσιν 

5 αἰδεῖσϑαι. προάγονται πολλάκις ὥσπερ ἐπὶ δώρῳ 
τινὶ χρῆσϑαι, κἂν ἐπιστήσαντες διατραπῶσιν, ἀνέ- 

πνευσαν γοῦν ὅμοιον. εἰ δή τις ὑπῆρχε τοιαύτη πόλις, 
ὥστε ἀεὶ ϑρηνούντων ἐν αὐτῇ ἀκούειν καὶ μηδένα 
δύνασϑαι δέχα τῆς δυσφημίας ταύτης προελϑεῖν μηδὲ 

ἐπ᾽ ὀλίγον, πρὸς τοῦ “Ιιὸς ἔστιν ὅστις ἂν ἡδέως ἐπε- 

δήμησε; καίτοι τὸ μὲν ϑρηνεῖν, ὡς ἂν εἴποι τις, 
ἀτυχίας ἐστὶ σημεῖον, τὸ δὲ τοιοῦτον ἀναισχυντίας, 
ἀσελγείας τῆς ἐσχάτης. οὐκοῦν εἰκὸς ἐν δυστυχέσι 
μᾶλλον ἀνθρώποις ἐθέλειν διατρίβειν ἢ ἀκολάστοις. 
ἐγὼ μὲν γὰρ οὐκ ἂν ἑλοίμην ἀκούειν οὐδὲ αὐλούν- 
τῶν διηνεκῶς" ἀλλ᾽ εἴ τις ἔστι τοιοῦτος τόπος, ἐν ᾧ 

συνεχής ἐστιν ἦχος εἴτε αὐλῶν εἴτε ὠδῆς εἴτε κιϑά- 
ρας. οἷον δή φασι τὸν τῶν Σειρήνων εἶναι σκόπελον 
ἀεὶ μελῳδούμενον, οὐκ ἂν δυναίμην ἐκεῖσε ἐλϑὼν 
διάγειν. τὸν δέ γε ἄγριον τοῦτον καὶ χαλεπὸν ἦχον 

τίς ἂν μέτριος ἄνϑρωπος ὑπομείνειεν; ἀλλ᾽ ἐὰν μέν 

τις οἴκημα παριὼν ἀκούσῃ τοῦ τοιούτου, δῆλον ὅτι 
φήσει χαμαιτυπεῖον αὐτὸ εἶναι. τὴν δὲ πόλιν τί φή- 

σουσιν, ἐν ἣ πανταχοῦ σχεδὸν εἷς ἐπικρατεῖ φϑόγ- 
γος. καὶ οὔτε καιρὸν οὔτε ἡμέραν οὔτε τόπον ἐξαίρε- 
τον οὐδένα ποιοῦνται. ἀλλ᾽ ἐν στενωποῖς. ἐν οἷ- 
κίαις, ἐν ἀγοραῖς, περὶ τὸ ϑέατρον, ἐν τῷ γυμνασίῳ 
δυναστεύει τὸ πρᾶγμα; καὶ αὐλοῦντος μὲν ἕωϑεν 

οὐδενὸς ἀκήκοα ἐγὼ μέχρι νῦν ἐν τῇ πόλει. τοῦτο 
ὃὲ τὸ ϑαυμαστὸν μέλος εὐϑὺς ἅμα τῇ ἡμέρα κινεῖ- 
ται. καίτοι μὲ οὐ λέληϑεν ὅτι ἴσως τινὲς ληρεῖν μὲ 

Τὶ ἃ - ΠῚ ζ 

νομίζουσι τὰ τοιαῦτα ἐξετάξοντα, καὶ μηδὲν εἶναι 405) 
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παρὰ τοῦτο, μόνον ἂν τὰ λάχανα ἁμάξαις εἰσφέ- 
ἑβρητε καὶ πολλοὺς ἄρτους ϑεωρῆτε ἐν τῷ μέσῳ 

καὶ τὸ τάριχος ἡ καὶ τὰ κρέα. σκοπούντων δὲ ὅμως 
αὐτοὶ τὸ πρᾶγμα οὕτως. εἴ τις αὐτῶν παραγένοιτο 
εἰς πόλιν, ἐν ἧ πάντες ὅ,τι ἂν δεικνύωσι τῷ μέσῳ 

δακτύλῳ δεικνύουσι, κἂν δεξιὰν ἐμβάλλῃ τις, οὕτως 

ἐνέβαλε. κἂν προτείνῃ τὴν χεῖρα ὅλως, κἂν ὁ δῆμος 

χειροτονῶσι. κἂν οἱ δικασταὶ τὴν ψῆφων φέρωσι, 

ποίαν τινὰ ἡγήσεται τὴν πόλιν ταύτην ; ἐὰν δὲ ἀνα- 
συράμενοι πάντες βαδίξωσιν, ὥσπερ ἐν λίμνῃ: ἄρα 

ἀγνοεῖτε ὅτι ταῦτ᾽ ἐστὶ τὰ καϑ᾽ ὑμῶν ἀφορμὴν δε- 
δωκότα βλασφημίας. ὥστε δημοσίᾳ κατὰ τῆς πόλεως 
ἔχειν ὅ,τι λέγωσι τοὺς ἀπεχϑῶς ὑμῖν διακειμένους ; 
ἀλλὰ πόϑεν τὰς κερκίδας ὑμῖν ἐπιβοῶσι; καίτοι οὔ 

ϑάφασι δεῖν διαφέρειν οὔϑ᾽ ὑμῖν οὔτε τοῖς ἄλλοις ὑπὲρ 
ὧν ἕτεροι λέγουσιν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὧν αὐτοὶ ποιεῖτε. φέ- 
ρὲ. ἂν καταλάβῃ τοιοῦτον πάϑος δημοσίᾳ τινάς, ὥστε 
γυναικῶν λαβεῖν φωνὴν ἅπαντας καὶ μηδένα δύνα- 
σϑαι μήτε νέον μήτε πρεσβύτερον ἄνδρα μηδὲν εἰ- 
πεῖν᾽ οὐ δόξει χαλεπὸν εἶναι καὶ παντὸς οἶμαι : 
λοιμοῦ βαρύτερον; οὐ γὰρ τὸ πυρέττειν αἰσχρὸν οὐδὲ 
τὸ ἀποϑνήσκειν᾽ ὥστε πέμποιεν ἂν εἰς ϑεοῦ καὶ τὸ 
δαιμόνιον πολλὰ ἵλάσκοιντο. καίτοι τὸ μὲν γυναικῶν 
ἀφιέναι φωνὴν ἀνθρώπων ἐστὶ φωνὴν ἀφιέναι. καὶ 
οὐδεὶς ἂν ἀκούων γυναικὸς δυσχεράνειεν. ὁ δὲ τοι- 

οὔτος ἦχος τένων ἐστίν; οὐχὶ τῶν ἀνδρογύνων ; οὐχὶ 

τῶν τὰ αἰδοῖα ἀποκεκομμένων ; οὐδὲ τούτων ἀεὶ καὶ 

πρὸς ἅπαντας, ἀλλὰ ἴδιον αὐτῶν ὥσπερ σύμβολον. 

φέρε δ᾽ εἰ κατεξωσμένοι πάντες ἐβαδίζετε ἢ τυμπανί- 

ξοντες, καὶ μηδὲν ὑμῖν ἐδόκει τοῦτ᾽ εἶναι χαλεπόν, : 
εἰ συνέβαινεν ὑμᾶς ὑψηλήν τινα ἔχειν ἄκραν ἢ νὴ 

Δία ὕρος ὑπερκείμενον, ὥσπερ ἕτεραι πόλεις, ὅπου 
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᾿ " ᾿ "" " δ. ᾿μ » »ν" ᾿ ᾿ ο ᾿ - 

τις ἀνελϑῶν ἕκαστον μὲν σαφῶς ἀκούειν μὴ δύναιτο, ὑμῖν κρουματαὰ ἀρξδσκει. καὶ τὸν ρυϑμὸν τοῦτον 
.. - - φ “ω ἢ 20) ἢ "δ δὶ 7 ἽὙ ο᾽ ν “ 

Ι 
“- "ἢ “ωυ» Ὺ - , Ὃ Ἃ "ἢ Γ.... , ᾿ , ᾿ “ -“ ρ Ἁ ὍἭ»»Ἤ 

χϑῆναι ἐδόκει; ἡ δῆλον οτι τοῦ πλείονος, ὠσπερ ἐν τον ἡ καὶ γένος τι πέφηνεν ἀνϑρῶπων ταῖς ῥισὶν ευ- 
ἁρμονίᾳ κρατοῦντος ; εἰ δὲ ἐκ τῆς ἀκοῆς δέοι τεκμαί- 
ρεσϑαι περὶ τῶν ἀνθρώπων, ὥσπερ Ὅμηρός φησι 
προσιόντα τὸν Ὀδυσσέα τῇ αὑτοῦ οἰκίᾳ μὴ περιμεῖ- 

ναι ϑεάσασϑαι τοὺς μνηστῆρας ἑστιωμένους, ἀλλ᾽ 

εὐθὺς εἰπεῖν πρὸς τὸν Εὔμαιον, ὡς αὐτὸν ἡ κιϑάρα 
περιήνεγκε, γιγνώσκειν δὴ 

ὅτι πολλοὶ ἐν αὐτῇ δαῖτα τέϑενται" 
καὶ πάλιν ἐκ τῆς νήσου τῶν Κυκλώπων ἀκούοντα τῶν 

τε προβάτων βληχωμένων καὶ αὐτῶν τῆς φωνῆς, ὡς 

ἂν οἶμαι νεμόντων, νοεῖν ὅτι ποιμένων τινῶν ἐστιν 
ἡ χώρα. φέρε καὶ ὑμᾶς εἴ τις ἐκ τοῦ φερομένου ἤχου 
πόρρωϑεν εἰκάζοι, οἵους ἂν ἀνθρώπους ὑπολάβοι 
εἶναι καὶ τί πράττειν ; οὐ γὰρ ἱκανοί ἐστε οὔτε βου- 

χκολεῖν οὔτε ποιμαίνειν" καὶ πότερον ὑμᾶς ᾿Δργείων 
ἀποίχους. ὡς λέγετε, φήσει τις ἢ μᾶλλον ἐκείνων 
᾿ἀραδέων; καὶ πότερον Ἕλληνας ἢ Φοινίκων τοὺς 
ἀσελγεστάτους ; ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι μᾶλλον προσή- 

κειν ἀνδρὶ σώφρονι ἐν τοιαύτῃ πόλει κηρὸν ἐπαλεῖ- 
ψαι τοῖς ὠσὶν ἢ εἰ τὰς Σειρῆνας παραπλέων ἔτυ- 

μα πα ΠΒΙΙ εὐ ἩμρΗρ εν ᾿ » 
χεν. ὑπου μὲν γὰρ Ὁππῆρχε ϑανάτου κίνδυνος. ὁποῦυ 

δὲ ἀσελγείας. ὕβρεως. τῆς ἐσχάτης διαφϑορᾶς. καὶ 
5 πρόσεστιν οὐδεμία τέρψις οὐδ᾽ ἱστορία δήπου. πρό- 

τερον μὲν οὖν ἡ παραίνεσις τῶν ἀμεινόνων ἐκρά- 
τει. νῦν δ᾽, ὡς ἔοικε, τῶν χειρόνων. ϑαυμάσαι 

᾽ » ἅ" " » " ᾿] Ἀ Ἁ " 

δ᾽ ἂν τις τὴν αἰτίαν τοῦ ξηλοῦν αὕτο τοὺς πλεί- 
᾽ " ] 3 λ ᾿ 

οὺυς ἐνθάδε καὶ συνηϑέστερον ἀεὶ γίγνεσϑαι προ- 
Ν 3 " ’ Ὁ 

βαῖνον. ὥσπερ Ἰωνικὴ τις ἐκράτησεν ἁρμονία καὶ 
᾿ ι Ἷ ν ἋὝ -» ξ 

Δώριος καὶ Φρύγιος ἄλλη καὶ “ύδιος" οὕτω νῦν ἢ 
- 3 ὃν , ;) ἃ " 

τῶν ᾿Δραδίων κρατεῖ μουσικὴ, καὶ τὰ Φοινίκων 

Ἷ Ἁ ἤ - “Ψ μουσον, ὥσπερ τοὺς κύχνους φασὶ τοῖς πτεροῖς ; 
" " " ᾿ 
ἔπειτα τῶν λιγυφώνων τρόπον ὀρνέων τέρπουσιν ἀλ- : 
μ«Ῥν , μ᾿ ᾿ ω Ἀ Ἁ 

λήλους ἔν τε ταῖς ὁδοῖς καὶ παρὰ τὰ συμπόσια. μη- 
Ἂ ., " ᾿ γω »ν ᾽ "ν ι " 

τ δὲν δεόμενοι λύρας μηδὲ αὐλῶν. ἀρχαῖα δὴ ταῦτα 

» 

-" " , ὔ Ἁ -“" ᾿ 

καὶ σκληρᾶς ἔτι καὶ ἀγροίκου τινὸς μουσικῆς ὄργανα. 
- Ἢ ἣ 3 3 - ᾿ ἢ , Ν 

νῦν δὲ τρόπος αλλος ἀνϑεῖ. βαρβίτων κρείττων καὶ 
᾿ -" Ὰ ’ Ἁ Ὺ ,. 

προσηνέστερος. οὐκοῦν μετὰ χρόνον. καὶ χοροὺς ὑπὸ 

τῷ μέλει τούτῳ στησόμεϑα παίδων καὶ παρϑένων 
᾿ κω "ΨΚ " !Ι Ἁ »ἤ 3 

ἐπιμελῶς ἐκδιδαξαντες. ἀλλ᾽ οτι μὲν ἀαχϑεσϑὲ ἀκοῦον - 
ἐφ ὶ Ψ ᾽ - ἊΝ ᾿, ᾿ " 

ι τες σαφῶς οἶδα, καὶ προεῖπον οτι τοὺς λογους ἀπο- 
᾿ 3 ἔφΩ Ἵ ω ,» ᾿» 
δέξεσϑε οὐχ ἡδέως. υμεῖς δ᾽ ἴσως μὲ περὶ ἄστρων καὶ 

ἐμ 3 «' “" , , Χ ε᾿ ηἹ - ᾽ , 
γῆς ἐδοκεῖτε διαλέξεσϑαι. καὶ τινὲς μὲν υμῶν ὀργί- 

᾿ ἷ ,᾿ ᾿ ᾽, ͵ ᾿Ὶ ᾿ »ν 

ξονται καί φασί μὲ υβρίξειν τὴν πόλιν, τους δὲ ταῦτα 
-" 3 » Ἁ Ὀ» - 

ποιοῦντας οὐκ αἰτιῶνται" τινὲς δὲ ἴσως καταγελῶσιν. 
Ἂ ᾿ ’ ξ΄ “ω ᾿ Ρ -»" 

εἰ περὶ μηδενὸς κρείττονος εὕρον εἰπεῖν" ἐγὼ δὲ ορῶ 
" ᾿ 9 δ 6 , ξ' 9 Ἢ ἐμ 

καὶ τοὺς ἰατροὺς ἔσϑ᾽ ὅτε ἁπτομένους ὧν οὐκ ἂν ἢϑε- 
͵ 3 -" ,.. ν Μ Ἁ 

λον. οὐχὶ τῶν καλλίστων τοῦ σώματος. καὶ πολλοὺς 
3 “- " » ΑὟ χη 

οἶδα τῶν ϑεραπευομένων ἀγανακτοῦντας, οταν ἀπ- 
» ἤ Ν᾿ ἤ 9 “ » 

τηται τοῦ πεπονϑότος. ὁ δὲ πολλάκις ἀμύττει τοῦτο 
“" "» 3 ῇ 

καὶ τέμνει βοῶντος. οὔκουν ἀνήσω περὶ τούτου λέ- 
" . “ ἢ 3 

γων, πρὶν ἂν σφόδρα δηχϑῆτε. καίτοι πάνυ ἀσϑε- 
- , ’ “»"ΝὟ ᾽ Ἢ Α 

νοῦς φαρμάκου τυγχαάνετε τοῦ λόγου τούτου καὶ πολὺ : 
νυ ἢ Ἵ Ὶ ᾿ ϑῳω »ὕ » ἢ ᾿ νἭνὉ 
ἐλάττονος ἡ κατὰ τὴν ἀξίαν. ἂγε δὴ πρὸς τοῦ Ηρα- 

, ,. " , ᾿ -« “ Ἁ - 

κλέους καὶ τοῦ Περσέως καὶ του “πολλῶνος καὶ τῆς 
ΠῚ - Ἢ ἮΝ » - [2 “» ᾿ ὔ 

“ϑηνας καὶ τῶν ἀλλὼν ϑεῶν. οὔὐὔς τιμᾶτε, ἀποκχρί- 
ἤ " ν “ , "» νασϑέ μοι προϑύμως. εἴ τις ὑμῶν ἐβούλετο γυναῖκα 

ἤ ΓῚ Ν Ὁ" »" τοιαύτην ἔχειν. λέγω δέ, ὥσπερ κιϑαρίστρια καλεῖται : 
᾿ ᾿ " 3 ἯΙ ᾿ ,Ν 6 ’ 

γυνὴ καὶ νὴ Ζέα αὐλητρὶς ἡ ποιήτρια καὶ ταλλα ὁμοίως 
τι ͵ - , ἤ Ἂν " 

ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων. οὕτως ἣν ἂν τις συν- 
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ἣ 2 ᾽ , ᾿ " ᾿ 

ήἤϑως ὀνομάσειεν ἀπὸ τούτου τοῦ ἔργου. καὶ μὴ δυσ- 
, » ᾿ Ἁ ᾿ , χεραίνετε μηδὲ ἄχϑεσϑε᾽ τοὺς γὰρ λόγους τούτους 

" Ἁ Ἁ - -", "Ὁ αὕὗτο παρέχει τὸ πρᾶγμα τῷ βουλομένῳ περὶ αὐτοῦ 
᾽ ᾿ ’ »" 2. λέγειν, οὐκ ἐγώ ποϑὲν ἀνευρίσκω. γυναικὶ μὲν δὴ 

5 τοιαύτῃ συνοικεῖν οὐδεὶς ἂν ἐθελήσειεν ὑμῶν οὐδὲ 
ἐπὶ πεντακοσίοις ταλάντοις οἶμαι, ϑυγατέρα δὲ σχεῖν 
ἕλοιτο ἄν; ἀλλὰ νὴ 4ία μητέρα πῶς; οὐ χαλεπὸν 
τοιαύτην ἔχειν καὶ γηροβοσκεῖν" σεμνὸν γὰρ δῆλον 
ὅτε καὶ πρεσβυτέροις πρέπον μᾶλλον. εἶεν" οὐκοῦν 
ἐπὶ μὲν γυναικὸς ἢ ϑυγατρὸς οὐδ᾽ ἀκούοντες ἀνέ- 
χεσϑε, πόλιν δὲ τοιαύτην καὶ 'πατρίδα οἰκεῖν οὐ δει- 
νὸν ὑμῖν δοκεῖ: : καὶ ταῦϑ᾽. ὃ τῷ παντὶ χαλεπώτερον, 
οὐ τοιαύτην οὖσαν ἐξ ἀρχῆς. ἀλλ᾽ ἣν αὐτοὶ ποιεῖτε. 
καίτοι μητρόπολις ὑμῶν ἐστιν ἡ πόλις, ὥστε καὶ τὴν 
σεμνότητα καὶ τὸ ἀξίωμα ἔχει τὸ τῆς μητροπόλεως" 
ἀλλ᾽ ὅμως οὔτε τοῦ ὀνόματος οὔτε τῆς ἀρχαιότητος 
οὔτε τῆς δόξης φείδεσϑε. τί ἂν οἴεσϑε. εἰ καϑάπερ 
εἰκός ἐστι καί φασι τοὺς οἰκιστὰς ἥρωας ἢ ϑεοὺς πολ- 
λάκις ἐπιστρέφεσθαι τὰς αὑτῶν πόλεις τοῖς ἄλλοις 
ὄντας ἀφανεῖς ἔν τε ϑυσίαις καί τισιν ἑορταῖς δημο- 
τελέσιν, ἔπειϑ᾽ ὁ ἀρχηγὸς ὑμῶν Ἡρακλῆς παραγέ- 
νοῖτο ἤτοι πυρᾶς οὔσης ̓ ἣν πάνυ καλὴν αὐτῷ ποιεῖτε. " 

σφόδρα γε ἂν αὐτὸν ἡσϑῆναι τοιαύτης ἀκούσαντα 
φωνῆς; οὐκ ἂν εἰς Θράκην ἀπελϑεῖν μᾶλλον ἢ Δ4ι- 

5 βύην καὶ τοῖς Βουσέριδος ἢ τοῖς Ζιομήδους ἀπογό- 
νοις ϑύουσι παρεῖναι; τί δέ; ὃ Περσεὺς οὐκ ἂν 
ὄντως ὑπερπτῆναι δοκεῖ τὴν πόλιν: καὶ τί δεῖ με- 
μνῆσϑαι ϑεῶν:; ἀλλὰ “4ϑηνόδωρος ὃ πρῴην γενόμε- 
νος. ὃν ἠδεῖτο ὁ Σεβαστός, ἄρα οἴεσϑε, εἴπερ ἔγνω 
τοιαύτην οὖσαν τὴν πόλιν, προύχρινεν ἂν τῆς μετ᾽ 
ἐχείνου διατριβῆς τὴν ἐνθάδε: πρότερον μὲν οὖν ἐπ᾽ 
εὐταξίᾳ καὶ σωφροσύνῃ διαβόητος ἣν ὑμῶν ἡ πόλις 
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᾿ , “ω" Νν ὦ , - δ 2..." καὶ τοιούτους ἀνέφερεν ἀνδρας᾽ νῦν δὲ ἐγὼ δέδοικα 

᾿ ᾿ ,ὔ , Ὁ “ευ 
μὴ τὴν ἐναντίαν λάβῃ τάξιν, ὥστε μετὰ τῶνδε καὶ 

-» ' »} ἤ ’ ᾿. " -Ὕ » τῶνδε ὀνομάξεσϑαι. καίτοι πολλὰ τῶν νῦν ἔτι με- 

νόντων ὅπως δήποτε ἐμφαίνει τὸ σῶφρον καὶ τὸ 

αὐστηρὸν τῆς τότε ἀγωγῆς . ὧν ἔστι τὸ περὶ τὴν ἐσθῆ- 

τα τῶν γυναικῶν, τὸ τοῦτον τὸν τρόπον κατεστάλ- 
,. ᾿" Ὕ Δ ὦ 4 » ’ ὡ 

ὃαι καὶ βαδίξειν ὥστε μηδὲ ἕν αὐτῶν μέρος ἰδεῖν 
ἤ -»ὝΝ Ι » - ΜΝ 

(ῆτὲ τοῦ προσώπου μὴτε τοῦ λοιποῦ σώματος. μηδὲ 
» "ὦ ν Ν - Ν "ἢ ᾿ Υ̓͂ 

αὐτὰς ὁρᾶν ἔξω τῆς ὁδοῦ μηδέν. καίτοι τί δύνανται 
»" "ὦ τ' 2 " ν 3 Ἁ » τοιοῦτον ἰδεῖν οἷον ἀἁἀκουουσι; τοιγαροῦν ἀπὸ τῶν 

ἤ » "» 3 Ἢ 

ὥτων ἀρξάμεναι τῆς διαφϑορᾶς ἀπολώλασιν αἱ πλεί- 
ν ᾿ 3 ’ , , “ ἃ υ.»ϑὃ 5 -»" 

ους. ἡ γὰρ ἀσέλγεια καὶ δι΄ των καὶ δὲ ὀφϑαλμῶν 
" ᾿" ΓΝ Ἁ Ἁ ἤ 

πανταχόϑεν ᾿εἰσδυεται. ὡστὲ τὰ μὲν προσῶπα κεκα- 
ε ’ ζ γο.. -, “ ἮἊ 1 , ᾿ ᾳ 

ι λυμμέναι βαδίξουσι. τῇ ψυχῃ δὲ ἀκαλύπτῳ καὶ σφο- 
' »" »ὼ ἡ 

δρα ἀναπεπταμένῃ. τοιγαροῦν ὀξύτερον βλέπουσιν 
-. " "“ ΤΥ, , ᾿ ἃ 

ἑνὶ τῶν ὀφθαλμῶν. ὡσπερ οὗ γεωμέτραι. καὶ τουτὶ 
, “ ᾿ Ἁ "» "» 3 ἤ Ἁ Ἁ Ἂ» 

ων μὲν ἔκδηλον ἐστι τὸ τῶν δινῶν. ἀνάγκη δὲ καὶ τἄλλα. 

ἀκολουϑεῖν τῷ τοιούτῳ ῥυϑμῷ. μὴ γὰρ οἴεσϑε, ὥσπερ 

ἑτέρων πολλάκις εἴς τινα μέρη κατασκήπτει. χεῖρας ἢ 

πόδας ἢ πρόσωπον. οὕτω καὶ παρ᾽ ὑμῖν ἐπιχώριόν τι : 
νόσημα ταῖς ῥισὶν ἐμπεπτωκέναι, μηδ᾽ ὥσπερ 4η- 

μνίων ταῖς γυναιξὶ τὴν ᾿φροδέτην ὀργισϑεῖσαν λέ- 
γουσι διαφϑεῖραι τὰς μασχάλας, κἀνϑάδε νομίξετε 
τῶν πλειόνων διεφϑάρϑαι τὰς ῥῖνας ὑπὸ δαιμονίου 

χόλου, κἄπειτα τοιαύτην φωνὴν ἀφιέναι" πόϑεν; ἀλλ᾽ 
ἔστι σημεῖον τῆς ἐσχάτης ὕβρεως καὶ ἀπονοίας καὶ 

τοῦ καταφρονεῖν τῶν καλῶν ἁπάντων καὶ μηδὲν αἰσ- 
χορὸν ἡγεῖσϑαι. φημὶ δὴ διαλέγεσθαι τούτοις ὁμοίως 
καὶ βαδίξειν καὶ βλέπειν. εἰ δὲ μηδὲν ἔκδηλον οὕτω 
ποιεῖν διὰ τῶν ὀμμάτων δύνανται, ὥστε ἐπιστρέφειν 
ἅπαντας, ἢ μηδέπω τὴν τέχνην ἐπὶ τοσοῦτον προαγηό- 

χασιν, οὐδὲν ἐπιεικέστερον τἄλλα ἔχουσιν. εἶτ᾽ ἄχ- 
ὉΙΟ. 1. 2 
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ϑεσϑε τοῖς Αἰγεῦσι καὶ τοῖς ᾿4δανεῦσιν., ὅταν ὑμᾶς 

λοιδορῶσι, τοὺς δὲ ἐκείνοις μαρτυροῦντας ὡς ἀληϑῆ 

λέγουσι τῶν ὑμετέρων πολιτῶν οὐκ ἐξελαύνετε τῆς 

πόλεως; οὐκ ἴστε ὅτι τὸ μὲν ποιεῖν τι τῶν ἀπορρή- 

τῶν καὶ τῶν παρὰ φύσιν ὑποψίαν ἐπὶ τῶν πλείστων 
ἤ " , »᾿}ὔ .ω “» -» 20 

μόνον ἔχει. καὶ οὐδεὶς ἑόρακεν οὐδὲν τῶν πολλῶν, 
» , ’ , ᾽ 

ἀλλ᾽ ἐν τῷ σκότει που καὶ κρύφα λανϑάνοντες ἀσε- 
- .»»μ»͵ἀ ᾿ -»" - 

βοῦσιν οἱ κακοδαίμονες " τὰ δὲ τοιαῦτα σύμβολα τῆς 
" " Ἷ ΝΥ Ἁ ., κ᾿ ς 

ἀκρασίας μηνύει τὸ ἦϑος καὶ τὴν διάϑεσιν, ἡ φωνή; 
Ἃ - νυ “- . -» 

) τὸ βλέμμα, τὸ σχῆμα, ἤδη καὶ ταῦτα τὰ δοκοῦντα 
Ἁ ι , ἤ Ἁ Ἃ 

μικρὰ καὶ ἐν μηδενὶ λόγῳ, κουρά, περίπατος: τὸ τὰ 
ν 3 ἃ ᾿ Ἁ ’ μ. 

ὄμματα ἀναστρέφειν. τὸ ἐγκλίνειν τὸν τράχηλον, τὸ 
- ν᾿ ’ Ἁ Ὶ ω ᾽ ᾿ 

ταῖς χερσὶν ὑπτίαις διαλέγεσϑαι. μὴ γὰρ οἴεσϑε αὐλη- 
, Ἁ ᾿ " 

ματα μὲν καὶ κρούματα καὶ μέλη τὰ μὲν ἐμφαίνειν τὸ 
.ωω.ν ω ᾿ οἱ ᾿ - ἡ " Ὶ ᾿ ᾿ 

ἀνδρεῖον, τὰ δὲ τὸ ϑῆλυ, κινήσεις δὲ καὶ πράξεις μὴ 
, ν᾽ ἢ) " 3 ᾽ 

διαφέρειν μηδ᾽ εἶναι μηδένα ἐν τούτοις ἔλεγχον. ἀλλ 
Ὺ ὶ 

. ." ᾿ , , 6 . τι " 

ἐγὼ βούλομαί τινα λόγον υμῖν εἰπεῖν. ον ἴσως καὶ 
ἮΝ , “" ,, ᾿ , » ᾽ 

ἄλλοτε ἀκηκύατε. τῶν γὰρ ἐνθάδε δεινῶν τινὰ λὲ- 
“" , - 3 ᾿ 

γουσιν εἴς τινα πόλιν παραγεγονέναι τῶν αὕτο 
»" “ ᾿ ἰκὴ ᾽ ᾿. Ἁ 

τοῦτο ἔργον πεποιημένων, ὥστε εὐϑυς εἰδέναι τον 
᾿ Ἶ »" ᾿ 

τρόπον ἑχάστου καὶ διηγεῖσϑαι τὰ προσόντα, καὶ μη- «0 
Ὁ ᾽ ἢ Ψ » ἵν ᾽ "" Ἁ »"Ν 

δενὸς ὅλως ἀποτυγχάνειν᾽ ἀλλ᾽ ὡσπερ ἡμεῖς τὰ ξῷα 
’ ιν " χὴ » 

γιγνώσκομεν ὁρῶντες, ὁτὲ τοῦτο μέν ἐστι πρόβατον, 
- ’ “-» » γ.. »"» 

εἰ τύχοι, τοῦτο δὲ κύων, τοῦτο δὲ ἵππος ἡ βοῦς" 
“ ᾿ “-ημ ᾿ , ᾿ δ ν 

ς οὕτως ἐκεῖνος τοὺς ἀνθρώπους ἠπίστατο ὁρῶν καὶ 
’ φι ἵν “ Ὶ 3 - ᾿ Ν 

λέγειν ἐδύνατο ὅτι οὗτος μὲν ἀνδρεῖος. οὗτος δὲ δει- 
, ᾿ ᾽ , ᾿ ς 4 

λός, οὗτος δὲ ἀλαξών, οὗτος δὲ ὑβριστὴς ἡ κίναιδος 
Ἥ 

᾽ ΠΝ " , ᾽ . , 

οὐδαμῇ διημάρτανε, προσαγουσιν αὑτῷ σκληρον τινὰ 
ἣ “ὦ ᾽ Ν ᾽ - 

τὸ σῶμα καὶ σύνοφρυν ἄνθρωπον, αὐχμῶντα καὶ 

φαύλως διακείμενον καὶ ἐν ταῖς χερσὶ τύλους ἔχοντα, 
Γ " , ᾿ Ἂν, Ἁ 

φαιόν τι καὶ τραχὺ περιβεβλημένον ἵματιον, δασυν 

ὦ" . Ψ ν Ψ ᾽ , υ 2] 

{ μουιχορ. ως ουν ϑαυμαστος ἣν ἐπιδεικνυμενος Κκαὺι Ι 
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ἕως τῶν σφυρῶν καὶ φαύλως κεκαρμένον᾽ καὶ τοῦτον 

ἠξίουν εἰπεῖν ὅστις ἦν. ὁ δὲ ὡς πολὺν χρόνον ἑώρα, 
τελευταῖον ὀκνῶν μοι δοκεῖ τὸ παριστάμενον λέγειν 
οὐκ ἔφη συνιέναι. καὶ βαδίξειν αὐτὸν ἐκέλευσεν. ἤδη 
δὲ ἀποχωρῶν πτάρνυται᾽ κἀκεῖνος εὐϑὺς ἀνεβόησεν 
ὡς εἴη κίναιδος. εἶτα ἐπ᾿ ἀνθρώπου μὲν ὁ πταρμὸς 
ἐξήλεγξε τὸν τρόπον καὶ πρὸς τἄλλα πάντα ἴσχυσε τὸ 
μὴ λαϑεῖν" πόλιν δὲ οὐκ ἂν ἕν τι τούτων διαβάλοι καὶ 
δόξης ἀναπλήσειε πονηρᾶς, καὶ ταῦϑ'᾽ ὅπου μὴ δεῖ- 
ται δεινοῦ τοῦ συνήσοντος τίνος ἐστὶ σημεῖον; ἀλλ᾽ 

ἔγωγε πυϑοίμην ἂν ἡδέως τῶν ἐμπείρων τένι τοῦτο 

ἔοικεν ἢ τί βούλεται δηλοῦν οὔτε γὰρ κλωσμὸς οὔτε 
ποππυσμὸς οὔτε συριγμός ἐστιν" ἢ τένος ἐστὶν οἰκεῖον 
ἔργου καὶ πότε μάλιστα γιγνόμενον" οὔτε γὰρ νέμου- 

σιν οὕτως οὔτε ἀροῦσιν οὔτε κυνηγετοῦσιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
ναυτῶν ἐστιν ἡ φωνή. πότερον οὖν ἀσπαξομένων 

ἀλλήλους ἢ καλούντων ἢ φιλοφρονουμένων ; ἀλλ᾽ 
ὥσπερ ὑμέναιος ἴδιόν τι μέλος ἐστὶν ἀρχαῖον ἐπὶ τῶν 
γαμούντων, οὕτω καινὸς οὗτος εὕρηται ῥυϑμὸς ἄλλης ΕΙΥ ᾿ ; μ 

Ἦι τινὸς ἑορτῆς. ἀλλ᾽ ἀπελεύσεσϑε ἀγανακτοῦντες καὶ 

λεληρηκέναι μὲ φάσκοντες, εἰ τοσούτους λόγους μά- 

την διεϑέμην καὶ πρὸς οὐδὲν τῶν χρησίμων. μηδὲε- 

μίαν γὰρ ἐκ τούτου βλάβην ἀπαντᾶν μηδὲ χεῖρον 

ἢ νοἰκεῖσϑαι τὴν πόλιν. παρὰ δὲ τοῖς Ἕλλησι πρότερον 

δεινὸν ἐδόκει τὸ μετακινεῖν τὴν μουσικήν. καὶ κατε-᾿ 
βόων πάντες τῶν δυϑμὸν εἰσαγόντων ἕτερον καὶ τὰ 

μέλη ποικιλώτερα ποιούντων, ὡς διαφϑειρομένης ἐν 

τοῖς ϑεάτροις τῆς Ἑλλάδος. οὕτω σφόδρα τὰ ὦτα 

ἐφύλαττον καὶ τηλικαύτην ἡγοῦντο δύναμιν τὴν 

ἀκοὴν ἔχειν, ὥστε ϑηλύνειν τὴν διάνοιαν καὶ ἀδὲ- 

κεῖσϑαι τὰ τῆς σωφροσύνης, εἰ παρὰ μικρὸν ἐνδοίη 

τὰ τῆς ἁρμονίας. τοιγαροῦν φασι “ακεδαιμονίους, 
; 
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Ἵ 

ἐπειδὴ Τιμόϑεος ἧκε παρ᾽ αὐτούς, λαμπρὸς ὧν ἤδη 
καὶ δυναστεύων ἐν τῇ μουσικῇ. τήν τε κιϑάραν αὖ- 
τὸν ἀφελέσϑαι καὶ τῶν χορδῶν τὰς περιττὰς ἐκτεμεῖν. 
καὶ ὑμεῖς, ἄνδρες Ταρσεῖς. μιμήσασϑε τοὺς “ακεδαι- 

" μονίους. ἐκτέμετε τὸν περιττὸν φϑόγγον. ὁ παλαιὸς 

αὖϑός φησι τὴν Κίρκην μεταβάλλειν τοῖς φαρμάκοις, 
ὥστε σῦς καὶ λύκους ἐξ ἀνθρώπων γίγνεσθαι" καὶ 
ταῦτα ἀπιστοῦμεν Ὁμήρου λέγοντος, 

οὗ δὲ συῶν μὲν ἔχον κεφαλὰς φωνήν τε τρέχας τε 
καὶ δέμας. 

ἀλλ᾽ ἐχείνοις μὲν τὸν νοῦν μένειν φησὶν ἔμπεδον, 
τούτων δὲ ὁ νοῦς πρῶτος ἀπόλωλε καὶ διέφϑαρται. 

καὶ μὴν οὐχ οὕτω δεινόν ἐστιν, εἰ ἄνϑρωποι μεταξὺ 

προβάτων φωνὴν λάβοιεν οὐδ᾽ εἰ βοῶν, οὐδ᾽ ἂν χρε- 

5 μετίξωσιν οὐδ᾽ ἂν ὑλακτῶσιν, ὥσπερ τὴν ᾿ Εκάβην οἵ 

ποιηταὶ λέγουσιν ἐπὶ πᾶσι τοῖς δεινοῖς τελευταῖον 

ποιῆσαι τὰς Ἔρινυας 

χαροπὰν κύνα" 
χάλκεον δέ οἷ γνάϑων ἐκ πολιᾶν φϑεγγομένας 

ὑπάκουε μὲν Ἴδα Τένεδός τε περιρρύτα 

Θρηΐκιοί τε φιλήνεμοι πέτραι. 
οὐχ οὕτω φημὶ τοῦτ᾽ εἶναι τὸ τέρας δεινὸν οὐδ᾽ ἀπο- 

τρόπαιον, ὡς ὅταν ἀνήρ τις ὧν καὶ τὸν χαρακτῆρα 

ἔχων τὸν αὐτὸν καὶ τὴν φωνὴν τὴν ἑαυτοῦ, καὶ τὰ 

50 σημεῖα τῆς φύσεως μὴ δυνάμενος ἀνελεῖν, μηδ᾽ ἂν 

ἅπαντα ποιῇ περιστέλλων, καϑάπερ φῶώρια κλέ- 

πτῆης, ὑπ᾽ Ἐρινύων τινῶν τυπτόμενος καὶ διαστρε- 

φόμενος καὶ πάντα τρόπον διακλώμενος πάντα 

βούληται ποιεῖν καὶ μηδὲν ὡς πέφυκε᾽ καπειταῖιν 
" ν᾿ 3 )“" γ Πρωτέως τινὸς δίκην ἀλλάττων καὶ μετατιϑεὶς αὖυ- 
Ἁ "8 ἤἍ ᾿ 9 ΠῚ Ἷ ᾿Ὶ ὃ Ἀ.. Γ ᾿ 

τὸν ἐξευρῃ φῶνὴν ἀφιέναι μὴητε ἀνῦρος μητὲ γυ- 
ν᾿ ᾿ » ᾿ , ᾿  " Ἂ , 

ναικὸς μήτε ἄλλου τινὸς ξῴου [μιαρὰν καὶ ἀνδρογυ- 
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, ἤ ἢ ἤ . 3 Ἁ -- 

νον] μιμούμενος μηδὲ χαμαιτύπην αὐτὸ τοῦτο χαμαι- 
"» » " “ »Ὕ 3 τυποῦσαν. ἀλλὰ τοῦ αἰσχίστου ἔργου καὶ τῆς ἀσελγε- 

ἤ Γ κ᾿ δ ’ -" 

στάτης πράξεως ὥσπερ ὑνομὰ φϑεγγόμενος. καὶ ταῦτα 
Υ Καὶ »" ω ᾿ ᾿’ » ἤ 

μεϑ' ἡμέραν ἐκφανοῦς οντος ἡλίου πολλῶν παρόντων. 
᾿ Ν Ὶ 3 Ἀ ᾿ “ -" » οὐχ ουτῶ δεινὸν ἣν τὸ τας βυρσας τῶν βοῶν ἕρπειν : 
ἽΝ Ὶ -ν ν ’ " ΤΥ " Ἢ οὐδὲ τὸ μυχᾶσϑαι τὰ κρέα. ποῖος οὖν Ὅμηρος ἢ τίς 

᾿ [ ς μ ᾽ Α Λ Ν ων Δ ᾽ ἢ νὶ Αρχίλοχος ἰσχυει τὰ κακὰ ταῦτα ἐξᾷσαι; δοκεῖ γὰρ 
"Ἢ ᾿, ἃ Ὶ ᾿ Ἁ -. 

ἔμοιγε νη τὸν Ἡρακλέα γενναίου τινὸς καὶ τραγικοῦ 
ν» » 8 " μ᾿ ἣν 

δεῖσθαι ποιητοῦ τὸ τούτων τῶν ἀνθρώπων. ὕστις 
. 3 ᾿ , ᾿ 

δυνήσεται κατασχεῖν καὶ ἀνακόψαι τοσαύτην φοράν" 
1 ἢ το : 5 - , ι ὡς ἤδη μανίᾳ τὸ γιγνόμενον ἔοικεν αἰσχρᾷ καὶ ἀπρε- 

" » ᾿. , » 3 " 3 

πεῖ. καὶ τοῦτο τὸ νοσηματῆς ἀπρεπείας καὶ ἀναισχυν - 
᾽ , Ἁ ».ν , » ᾿ Ὶ 

τίας κυκλῷ περιιὸν υμᾶὰς ἐπὶ πάντα ἄγει τὸ λοιπὸν 
» Ὶ , Ὶ Ὁ 

καὶ ἔργα καὶ φωνὰς καὶ σχήματα καὶ παντὸς ἅπτεται 
"Ὡ " - γ. 

καὶ καϑικνεῖται μέρους. ποδῶν, χειρῶν, ὀμμάτων, 
, ν᾿ ἰν ᾽ν Ψ φ" ,." » 3 

γλωῶττης. οὔχουν ἡμῶν ὀφελος οὐδὲν οὐδὲ τῆς ἀνει- 
" ᾿ 7... " ᾿ 3 Ἁ “5 

μένης ταυτης καὶ ἀσϑενους παραμυϑίας. ἀλλὰ μᾶλλον 
, , “ , 

Στέντορός τινος χρεία φϑεγγομένου χάλκεον ἢ σιδή- 
ε - - Υ » 

θέον, ὃς ἐμοῦ βοήσεται μεῖξον καὶ σαφέστερον. ὁρᾶτε 
Ι. 2 Ἁ -" ἡ ἤ 

γὰρ οἱ πρόεισι. γενείων τὸ πρῶτον εὑρέϑη κουρά, 
» ͵ 8 Ἁ “ 

καὶ τοῦτο ἐδόκει μέτριον. τὸ μὴ σφόδρα καϑεικέναι., 
Ν᾽ ᾽ Ά ] , Ἁ ἤ " -- Ἁ ἤ 

ἱηδὃ΄ ἐπὶ πλέον. ἀλλὰ πρᾷῶς ἐπανορϑοῦν τὴν φύσιν. 
» "» ᾿ »- “ ᾿ ᾿ ’ 

οὐκοῦν ὁ τοιοῦτος ἐδόκει πολλοῖς ἐπιδέξιος. εἶτα ἐξύ- 
" -ν " , ἈἉ » “ ’ " 3 ν᾿ 

ρῶν μέχρι τῶν παρειῶν" οὐδὲ τοῦτό πω δεινόν" ἀλλ 
ἊΨ ἐν ᾿. » “ 

ὁμῶς ὁ κωμικὸς καὶ τοῦτον ἐκέλευσε κατακάειν 

ἐπὶ φαλήτων συκένων ἑκκαίδεκα. 
Ἁ ἷ΄’ 5" "» Ἁ ἤ Ἁ Ἁ ᾽ ' 

σπλὴν εἶχον εὐειδὴ τὰ προσωπα καὶ παιδικὰ παρ΄ ηλι- 
᾿ - “ ᾽ ἡ "“ 

κίαν τῆς λάχνης ταύτης ἀπηλλαγμένα. εἶτα. τοῦτο 
᾿ Ἵ Ἁ " 

λοιπὸν ἔτι, τὰ σκέλη καὶ τὸ στέρνον. ἵνα καὶ τἄλλα 
δ “ .ἢ - μ} ὁμοίοι παισὶν ὦμεν. εἶτα μέχρι τῶν βραχιόνων. εἶτα 

".νω ἤ φ' " κΥ »" ω ᾿ 

ι ἐπὶ τὰ αἰδοῖα μεταβάν. ἢ καὶ τὸ ἡβᾶν δοκεῖ περιττόν, 82 ἢ 

4 “νι ν “"" ᾿ μον σχώπτεται δὴ καὶ καταγελᾶται παρὰ τοῖς σοφοῖς καὶ 
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νέοις ἡ τῆς φύσεως τέχνη, καϑάπερ ἀρχαία τις οὖσα 

καὶ σφόδρα εὐήϑης., ἀχρεῖα καὶ περιττὰ προσϑεῖσα 

τῷ σώματι. τί γὰρ ὑμῖν ὀνύχων ἔδει, τί δὲ τριχῶν ; 
ἀλλ᾽ οὐδὲ χειρῶν ἴσως οὐδὲ ποδῶν. αἰδοῖα μόνον 

5 ὑμᾶς ἔδει ποιῆσαι καὶ γαστέρας καὶ τροφὴν παραϑεῖ- 

ναι καὶ τἄλλα, ὧν ἔστιν ἀπολαύειν. τοιγαροῦν αὐτοὶ 
περικόπτομεν ἑαυτούς, καὶ τὰ μὲν γένεια καὶ τὴν ἥβην 
ἀφαιροῦμεν. ἃ τῶν ἀνδρῶν ἴδιά ἐστιν" εἰ δὲ ἦν δυ- 

νατὸν παρὰ τῶν γυναικῶν προσλαβεῖν ἕτερα, δῆλον 
ι0 ὅτε παντελῶς τότ᾽ ἂν ἦμεν εὐδαίμονες, οὐ καϑάπερ 

νῦν ἐνδεεῖς ὄντες, ἀλλ᾽ ὁλόκληροί τινες καὶ κατὰ 

φύσιν ἀνδρόγυνοι. 

ΤΑΡΣΙΚΟΣ ΔΕΥΤΈΡΟΣ. 

Οὐκ ἀγνοῶ μέν, ὦ ἄνδρες Ταρσεῖς, ὅτι νομέξε- 
ται καὶ παρ᾽ ὑμῖν καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις τοὺς πολέτας 
παριέναι καὶ συμβουλεύειν, οὐ τοὺς τυχόντας, ἀλλὰ 

τοὺς γνωρίμους καὶ τοὺς πλουσίους. ἔτι δὲ τοὺς κα- 
18 λῶς λελειτουργηκότας. οὐ γὰρ εὔλογον ἴσως τῆς μὲν 

οὐσίας τῆς τῶν πλουσίων μετέχειν ὑμᾶς τὸ μέρος. τῆς 
δὲ διανοίας μὴ ἀπολαύειν, ὁποία ποτ᾽ ἂν ἧ. καίτοι 
κιϑαρῳδῶν γε ὁπόταν ἀκούειν ἐθελήσητε ἢ αὐλητῶν 
ἢ ἀϑλητὰς ϑεωρεῖν, οὐ καλεῖτε τοὺς πλουσίους οὐδὲ 

0 τοὺς πολίτας, ἀλλὰ τοὺς ἐπισταμένους καὶ δυναμέ- 

νους. οὐχ ὑμεῖς μόνον, ἀλλὰ πάντες οἵ τοιοῦτοι. οὐ 
μὴν οὐδὲ ἐκεῖνο λανθάνει με. ὅτι τοὺς ἐν τούτῳ τῷ 
σχήματι σύνηϑες μέν ἐστι τοῖς πολλοῖς Κυνικοὺς κα- 
λεῖν᾽ οὐ μόνον δὲ οὐδὲν οἴονται διαφέρειν αὑτῶν 

5 οὐδ᾽ ἱκανοὺς εἶναι περὶ πραγμάτων διαλέγεσϑαι, 
ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν οὐδὲ σωφρονεῖν ἡγοῦνται, μαινομέ- 
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’ ῳ “ . , .} ’ 
νους δὲ τινας ανϑρῶώπους καὶ ταλαιπώρους είναι. σκῶ- 

πτειν δὲ καὶ καταγελᾶν ἔνιοι τούτων ἑτοίμως ἔχουσι 
Ἢ ἤ , - ᾿ , 3 ἵν 

καὶ πολλάκις μηδὲ σιγῶσιν ἐπιτρέπειν. οὐχ οπῶς λε- 
, ν κ"» ᾿ ΦΌ  Ν "- ᾽ 

ΗΝ γοόντῶν ἀνεχεσϑαι. ἔτι δέ φασιν υμᾶς ἐν τῷ παροντι 
ὔ ξ ’ Ἁ Ἁ ἤ Ἁ 

καὶ λίαν παρωξυνϑαι πρὸς τους φιλοσόφους. καὶ κα- 
“-»" - ’ 3 »" 

ταρᾶσϑαί γε. οὐ πᾶσιν, ἀλλὰ ἐνίοις αὐτῶν, πάνυ 
᾽ “" »" " ἰχ 2 

μὲν εὐλαβῶς καὶ μετρίως τοῦτο ποιοῦντας. ὅτι μὴ 
» Ἀ ’ " , ἤ 

κοινὴ κατὰ πάντων ἐβλασφημεῖτε, εἴ τι οὗ ἔνϑαδε 
ς ’ - , ᾽ -" [κι : 

ἡμάρτανον, ἐκεῖνο δὲ ἴσως ἀγνοοῦντας. οτι. εἴπερ 
" , ω ἊΝ 

κατηρᾶσϑε. οὐ τοῖς φιλοσόφοις. οὐ γάρ ἐστιν οὐδεὶς 
-»“᾿ ,ὕ »Ἢ Ἃ - μι 

φιλόσοφος τῶν ἀδίκων καὶ πονηρῶν, οὐδ᾽ ἂν τῶν ἀν- 
"" ᾿ ν 
ἈΝ δριάντων περιίῃ γυμνότερος. οἱ δὲ δὴ τὴν πατρέδα 

βλάπτοντες καὶ συνιστάμενον κατὰ τῶν πολιτῶν 

πόρρω που δοκοῦσιν εἶναί μοι τούτου τοῦ ὀνόματος. 

τί ποτ᾽ οὖν ἐλπίσας καὶ τί βουληϑεὶς παρελήλυϑα 

τοιοῦτος ὧν ἐν καιρῷ τοιούτῳ; μανίας γὰρ τοῦτο 

ἀληϑινῆς. ὅτι μηδενὸς αὐτὸς δέομαι παρ᾽ ὑμῶν, ἀλλὰ 
τῆς ὑμετέρας ὠφελείας ἕνεκα ἐσπούδακα. ἐὰν οὖν μὴ 

ἀνάσχησϑέ μου, δῆλον ὅτι ὑμᾶς αὐτούς, οὐκ ἐμέ, 

ξημιώσετε. καίτοι προσήκει γὲ ὑμῖν, εἴ με ἡγεῖσϑε 
“, 

““ Ν᾿ 

καὶ τῷ ὄντι μαίνεσθαι, δι᾿ αὐτὸ τοῦτο ἀκοῦσαι. μὴ 
γὰρ οἴεσϑε ἀετοὺς μὲν καὶ ἱέρακας προσημαίνειν ἀν- 
ϑρώποις τὸ δέον, καὶ τὴν παρὰ τῶν τοιούτων συμβου- 

λὴν πιστὴν εἶναι διὰ τὸ αὐτόματον καὶ τὸ ϑεῖον, ἄνδρα 
δὲ ἀφιγμένον οὕτω καὶ μηδαμόϑεν ὑμῖν προσήκοντα 

μὴ κατὰ τὸ δαιμόνιον ἥκειν ἐροῦντα καὶ συμβουλεύ- 

σοντα. καίτοι τὰ μὲν τῶν οἰωνῶν εἰκάξειν δεῖ. τῶν 

δὲ ὑπ᾽ ἐμοῦ λεγομένων ἔστιν ἀκούσασι συνιέναι καὶ 

σκέψασϑαι. ἐὰν ἄρα σαφῶς ἢ τι χρήσιμον. βούλομαι 

δέ, ἐπεὶ τῶν τοιούτων ἐμνήσϑην, ἐν Φρυγίᾳ τι συμ- 

βὰν εἰπεῖν, ἵν᾽ εὐθὺς ἐνθένδε μου καταγελᾶν ἔχητε. 

ἀνὴρ Φρὺξ ἐπὶ κτήνους ἐβάδιξεν᾽ ὡς δ᾽ ἐθεάσατό 



94 ὍΙΟΝΙΚΒ ΤΑΉΒΙΟΑ ΑἸἸΤΈΒΝΑ 

ἐ ἢ 
- τινα κορώνην, οἰωνισάμενος. οὗ γὰρ Φρύγες τὰ τοιαῦ- 

τὰ δεινοί, λέϑῳ βάλλει καί πως τυγχάνει αὐτῆς. πάνυ 
οὖν ἤσϑη, καὶ νομίσας εἰς ἐκείνην τετράφϑαι τὸ χα- ἜΠΗ 
λεπὸν ἀναιρεῖται καὶ ἀναβὰς ἤλαυνεν. ἡ δὲ μικρὸν 41) 
διαλιποῦσα ἀνέσφηλε" τὸ δὲ χτῆνος πτοηϑὲν ἀπο- 
βάλλει τὸν ἄνδρα. καὶ ὃς πεσὼν κατάγνυσι τὸ σκέλος. 
ἐχεῖνος μὲν οὖν οὕτως ἀ ἰπήλλαξεν, ἀχάριστος γενόμε- 
νος περὶ τὸ σύμβολον. ἐγὼ δὲ πολύ μοι δοκῶ τῆς 
κορώνης ἀσφαλέστερον βεβουλεῦσϑαι καὶ πρὸς εὐγνω- 
μονεστέρους ἄνδρας ἥκειν τοῦ Φρυγός. ἐὰν γὰρ ὑμῖν 
δοκῶ φλυαρεῖν, οὐ δήπου λίϑοις βαλεῖτέ με, ἀλλὰ 
ϑορυβήσετε. φέρε οὖν, ἐπεὶ σιωπᾶτε καὶ ὑπομένετε, 
πρῶτον μὲν ἐχεῖνο, εἰ μὴ σαφῶς ἴστε. ἐπιδείξω, ὅτι 
δεῖσϑε γνώμης ἐν τῷ παρόντι. καὶ τοιαῦτα ὑμῶν τὰ 
πράγματά ἐστιν ὥστε βουλῆς ἄξια εἶναι καὶ πολλῆς 
προνοίας" ἔπειϑ᾽. ὅτι μηδεὶς ὑμῖν δύναται ῥαδίως 
τούτων τὸ δέον παραινέσαι, οὗ μὲν ἀγνοίᾳ τοῦ συμ- 
φέροντος, οἱ δέ τινες καὶ δειλίᾳ τῇ πρὸς ὑμᾶς ἢ τῇ 
πρὸς ἑτέρους καὶ τὸ αὑτῶν ἴσως μᾶλλον ἔνιοι σκο-- 

Ὁ ποῦντες " ἔπειτα, ἣν αὐτὸς ἔχω γνώμην περὶ τούτων, 
καὶ τί πράξασιν ὑμῖν ἐπὶ τοῦ παρόντος καὶ πῶς κα- 
ϑόλου προϊσταμένοις τῆς πόλεως εἰς ἅπαντα καὶ τὸν ἡ 
αὖὐϑις οἶμαι συνοίσειν χρόνον. ὑμῖν γάρ, ἄνδρες 
Ταρσεῖς ᾿ συμβέβηκε μὲν πρώτοις εἶναι τοῦ ἔϑνους, 
οὐ μόνον τῷ μεγίστην ὑπάρχειν τὴν πόλιν τῶν ἐν τῇ 
Κιλικίᾳ καὶ μητρόπολιν ἐξ ἀρχῆς. ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τὸν 
δεύτερον Καίσαρα ὑπὲρ πάντας ἔσχετε οἰκείως ὑμῖν 
διακείμενον. τὸ γὰρ δι᾽ ἐκεῖνον ἀτύχημα τῇ πόλει 
συμβὰν εἰκότως αὐτὸν εὔνουν ὑμῖν ἐποίει καὶ σπου- 

ἡ ὴ μἴ“ μῳ , ς - , ᾽ν Ν 30 δάξειν, ὁπῶς μείξονες ὑμῖν φανήσονται τῶν δι᾽ αὐτὸν 
, "4 ᾿ ᾽ ὩΣ τ “»Ὕ κ᾿ " συμφορῶν αἱ παρ αὕτου χάριτες. τοιγαροῦν.ἃ τις ἂν 

᾿ “ » “ὦ ἃ ΠῚ , ’ φέλοις ὀντῶως καὶ συμμάχοις καὶ τηλικαύτην προϑυ- 

ΟΝΑΤΙΟ ΧΧΧΙΨΥ, 

μέαν ἐπιδειξαμένοις κἀκεῖνος ὑμῖν παρέσχε, χώραν, 
νόμους. τιμήν, ἐξουσίαν τοῦ ποταμοῦ, τῆς ϑαλάττης 
τῆς καϑ' αὑτούς" ὅϑεν ταχὺ μείξων ἐγένετο ἡ πό- 

λις καὶ διὰ τὸ μὴ πολύν τινα χρόνον διελϑεῖν 
τὸν ἀπὸ τῆς ἁλώσεως, καϑάπερ οἱ μεγάλῃ μὲν νό- 9 
σῷ χρησάμενοι, ταχὺ δ᾽ ἀνασφήλαντες, ἐπειδὰν 
τύχωσιν ἱκανῆς τῆς μετὰ ταῦτα ἐπιμελείας, πολ- 

ὐνλάκερ, μᾶλλον εὐέχτησαν. καὶ μὴν τά γε ἐφεξῆς 
Ἧι οὐχ ὡς οἴεταί τις ὥνησε τὴν πόλιν τὸ γενέσϑαι τινὰς 

τῶν ἡγεμόνων βιαίους καὶ τούτοις ἐπεξελϑεῖν ὑμᾶς. ' 

πρὸς μέν γε τὸ φανῆναί τινας ὄντας καὶ μὴ μόνον 
ἑαυτοῖς, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις βοηϑῆσαι,. καὶ νὴ Ζ]έα 
ὥστε τοὺς αὖϑις ὀχνηρότερον ἐξαμαρτάνειν, συν- 
ἤνεγκε τὸ δίκην ἐκείνους ὑποσχεῖν" ἄλλως δὲ τὴν 
πόλιν ἐπίφϑονον ἐποίησε καὶ δυσχερεστέρους ὑμᾶς τ0 
δοκεῖν φύσει καὶ ῥαδίως αἰτιᾶσϑαι. τὸ γὰρ πολλάκις 

ἐγκαλεῖν ἤδη ποτὲ ἔδοξε τοῦ συκοφαντεῖν σημεῖον, 
ἄλλως τε ὁπόταν περὶ ἡγεμόνων ὃ λόγος ἢ πρὸς ἡγε- 
μόνας. οὐ γὰρ τῷ πλέον τι πάσχειν, ἀλλὰ τῷ μὴ 
ἐθέλειν ἄρχεσϑαι τὴν ἀπέχϑειαν ὑπονοοῦσι γίγνεσϑαι. 30 
πάλιν τοίνυν ἕτερον πρᾶγμα συμβὰν ὑπὲρ ὑμῶν τρό- 

᾿ ω 
᾿Ξ πον τινὰ ὅμοιον τούτῳ γέγονεν. οἵ γὰρ Αἰγαῖοι φι- 

λοτιμέαν ἀνόητον ἐπανελόμενοι πρὸς ὑμᾶς, τὸ περὶ 
τὰς ἀπογραφὰς ἐξαμαρτάνοντες. αὐτοὶ μὲν ἔπταισαν, 
ἔτι δὲ μᾶλλον τὸν καϑ᾽ ὑμῶν φϑόνον καὶ τοιαύτην 35 
τινὰ ἡσυχῇ διαβολὴν εἰργάσαντο πρὸς τὴν πόλιν ὡς 
ἐπαχϑῆὴ καὶ βαρεῖαν ταῖς ἄλλαις. καὶ ταῦτα μὲν ἐκ 
τοῦ πρότερον χρόνου. τὰ δὲ νῦν οἵ γε Μαλλῶται 
διαφέρονται πρὸς ὑμᾶς. αὐτοὶ μὲν ἅπαντα ἀδικοῦν- 
τες καὶ ϑρασυνόμενοι, τῷ δὲ ἀσϑενεῖς εἶναι καὶ πολὺ 30 

ἥττους μᾶλλον τὴν τῶν ἀδικουμένων τάξιν ἀεὶ λαμ- 
βάνοντες. οὐ γὰρ ἃ ποιοῦσιν ἔνιοι σκοποῦσιν. ἀλλὰ 
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τίνες ὄντες, οὐδὲ τοὺς ἀδικοῦντας ἢ βιαξομένους 

ἐθέλουσιν ἐξετάξειν πολλάκις, ἀλλ᾽ οὗς εἰκὸς βιάξε- 

σϑαι τῷ δύνασϑαι πλέον. εἰ γοῦν ὑφ᾽ ὑμῶν ἐπρά- 

χϑη τι τοιοῦτον οἷον ὑπ᾽ ἐκείνων νῦν γέγονε, πορθεῖν 

ἂν ἐδοκεῖτε τὰς πόλεις καὶ ἀποστάσεως ἄρχειν καὶ 

πολέμου, καὶ στρατοπέδου δεῖν ἐφ᾽ ὑμᾶς. οὐκοῦν 

δεινὰ ; πάσχομεν, ἐρεῖ τις, εἰ τούτοις μὲν ἐξέσται ποιεῖν 

ὅ,τι ἂν ἐθέλωσι, καὶ τοῦτο ἀπολαύσουσι τῆς ἐφημίας 

τῆς ἑαυτῶν, ἡμεῖς δὲ κινδυνεύσομεν, ἐὰν μόνον κι- 

νηϑῶμεν. ἔστω δεινὸν καὶ ἄδικον. ἀλλ᾽ οὐκ, εἴ τι 

μὴ δίκαιον πέφυκε γίγνεσϑαι, δεῖ πρὸς τοῦτο φιλο- 

νεικοῦντας αὑτοὺς περιβάλλειν ἀτόπῳ τινί, μᾶλλον δὲ δὲ 

προορᾶν καὶ φυλάττεσϑαι. τὸ γὰρ συμβαῖνον. ὅμοιόν 

ἐστι τῷ περὶ τοὺς ἀϑλητάς . ὅταν ἐλάττων πρὸς πολὺ 

5 μείξω μάχηται. τῷ μὲν γὰρ οὐδὲν ἔξεστι παρὰ τὸν 

νόμον, ἀλλὰ κἂν ἄκων ἁμάρτῃ τι, μαστιγοῦται" τὸν 

δ᾽ οὐδεὶς ὁρᾷ πάνϑ᾽ ἃ δύναται ποιοῦντα. τοιγαροῦν 

κἀκεῖ σωφρονοῦντος ἀνδρός ἐστι καὶ ταῖς ἀληϑείαις 

κρείττονος τῇ δυνάμει περιεῖναι . τὰς δὲ πλεονεξίας 

0 ταύτας ἐᾶν, καὶ ὑμεῖς ἂν ἔχητε νοῦν. τοῖς δικαίοις 

περιέσεσϑε καὶ τῷ μεγέϑει τῆς πόλεως τῶν φϑονούν- 

των" πρὸς ὀργὴν δὲ οὐδὲν οὐδὲ ἀγανακτοῦντες δρά- 

σετε. καὶ περὶ μὲν τούτων αὖϑις, ὥσπερ οἶμαι καὶ 

προεϑέμην. νῦν δὲ καὶ τὰ λοιπὰ ἐπέξειμι διὰ πλείο- 

5 ΨῸΡ σκέψεως, ἧς φημι δεῖσϑαι τὸν ἐνεστῶτα καιρόν. 

ἡ μέν γε τῶν Μαλλωτῶν ἀπέχϑεια καὶ στάσις ἧττον 

ὀφείλει λυπεῖν ὑμᾶς. τὸ δὲ Σολεῖς τούτους καὶ ᾽᾿4δα- 

νεῖς καί τινας ἴσως ἄλλους ὁμοέως ἔχδιν καὶ μηδὲν 

ἐπιεικέστερον, ἀλλὰ καὶ βαρύνεσϑαι καὶ βλασφημεῖν 

καὶ μᾶλλον ἑτέρων ὑπακούειν ἐθέλειν, ὑποψίαν ποιεῖ 

τοῦ μηδὲ τοὺς “ἰγαίους τάχα μηδὲ τοὺς Μαλλώτας 

παντάπασιν ἀδίκως ἄχϑεσϑαι, μηδὲ τοὺς μὲν φϑόνῳ, 

99 ἢ 
Ι] 
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τοὺς δὲ πλεονεκτεῖν βουλομένους ἠλλοτριῶσϑαι πρὸς 

ὑμᾶς. ἀλλ᾽ ἴσως εἶναί τι τοιοῦτον περὶ τὴν πόλιν καὶ 

Ἰὰς ὑβρίξειν πῶς καὶ ἐνοχλεῖν τοὺς ἐλάττονας. ταῦτα 

γὰρ ἔστι μὲν οὐκ ἀληϑῆ, ταὐτὰ δ᾽ ἂν ὑμᾶς ὡς ἄλη- 

ϑή βλάψειε. φέρε δὴ καὶ τὰ πρὸς τὸν στρατηγὸν 

ὑμῖν ὡς ἔχει λογίσασϑε. πρότερον μὲν ὑποψία μό- 

νον ὑπῆρχεν ὡς οὐχ ἡδέως ὑμῶν. διακειμένων; ἀλλ᾽ 

ὕμως ἐκεῖνός τὲ ἐπολιτεύετο πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑμεῖς 

πρὸς ἐκεῖνον καὶ φανερὸν οὐδὲν ἡν᾿ ἄρτι δὲ ὑμεῖς 

τε τῷ δοκεῖν ἐλαττοῦσϑαι παφοξυνϑέντες εἴπατέ τι 

κἀκεῖνος προήχϑη καὶ γράψαι πρὸς ὀργὴν καὶ ποιῆσαι 

τοῦϑ'., ὕπερ μὴ πρότερον. νὴ Δία ἀλλά ἫΝ τὰ τῆς 

μνΝ πόλεως αὐτῆς καὶ τὰ πρὸς ἀλλήλους ὑμῖν ὡς δεῖ πρό- 

εἰσιν. οὐχ ὡς πρώην χωρὶς ἣν ὁ δῆμος καὶ χωρὶς ὴ 

βουλὴ καὶ νῦν ἔτι καϑ' αὑτοὺς οἱ γέροντες, ἰδίᾳ τὸ 

συμφέρον ἑκάστων δῆλον ὅτι σκοπούντων" ὥσπερ εἰ 

[καταπλεόντων ἰδίᾳ μὲν οἵ ναῦται τὸ συμφέρον αὑτοῖς 

ἑητοῖδν, ἰδίᾳ δὲ ὁ κυβερνήτης, ἰδίᾳ δὲ ὁ ναύκληρος. 

καὶ γὰρ εἰ πολλάκις ταῦτα λέγεται; ἀλλ᾽ οὖν προσήκει 

μὴ διὰ τοῦτο παραπέμπειν. οὐ γὰρ τὸ πρώτως ῥηϑὲν 

οὐδ᾽ ὃ μὴ πρότερόν τις ἤκουσε δεῖ προϑύμως ἀποδέ- 

χεσϑαι,. τὸ δὲ οἰκεῖον τῷ πράγματι καὶ τὸ χρείαν τινὰ 

ἔχον. νὴ Δία, ἀλλὰ νῦν ὡμολογήκαμεν καὶ κοινῇ 

βουλευόμεϑα. καὶ τίς ἂν ἀσφαλῆ καὶ βέβαιον ἡγή- 

σαιτο τὴν τοιαύτην ὁμόνοιαν, τὴν ὑπ᾽ ὀργῆς μὲν γε- 

νομένην, τριῶν δὲ οὖσαν ἢ τεττάρων ἡμερῶν: οὐδὲ 

γὰρ ὑγιαίνειν ἀσφαλῶς εἴποι τις ἂν τὸν πρὸ μικροῦ 

πυρέττοντα. μὴ τοίνυν μηδὲ ὑμεῖς αὑτοὺς ὁμονοεῖν 

λέγετε, πρὶν ἂν ὑμῖν μάλιστα μὲν πολλαπλάσιος διέλ- 

ϑη χρόνος εἰ δ᾽ οὖν, τοσοῦτος ὅσον δὴ διαφέρεσϑε᾽ 

μηδ᾽ εἰ ταὐτό ποτ᾽ ἐφϑέγξασϑε καὶ τὴν αὐτὴν ἔχετε 

ὁρμήν, καὶ δὴ νομίζετε ἐξῃρῆσϑαι τὸ νόσημα τῆς πό- 
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λεως. καὶ γὰρ ἐν τοῖς ἀναρμόστοις ὀργάνοις ἐνίοτε 
οἱ φϑόγγοι συνεφώνησαν πρὸς ὀλίγον, εἶτα εὐϑὺς 
ἀπάδουσιν. ὥσπερ οὖν τὸ μὲν τρῶσαί τι καὶ διελεῖν 
ταχὺ γίγνεται καὶ πάνυ ῥαδίως. τὸ δὲ συμφῦσαι καὶ 
συναγαγεῖν χρόνου δεῖται καὶ προσοχῆς: οὕτω καὶ 

ἐπὶ τῶν πόλεων ἔχει. τὸ μὲν διενεχϑῆναι καὶ στασιά- 
σαι πρόχειρον καὶ διὰ μικρὰ συμβαίνει πολλάκις. τὸ 
ὃὲ καταστῆναι καὶ τὴν προσήκουσαν λαβεῖν διάϑεσιν 
καὶ πίστιν μὰ 40 οὐκ ἔστιν εἰπόντας οὐδὲ δόξαντας 

μετανοεῖν εὐθὺς ἔχειν. ἴσως μὲν γὰρ οὐ παρὰ μόνοις 
ὑμῖν. ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἅπασι μεγάλης τινὸς 

τοῦτο δεῖται ϑεραπείας, μᾶλλον δὲ εὐχῆς. οὐ. γὰρ 

ἔστιν ἄλλως ἢ τῶν κινούντων κακῶν καὶ ταραττόν- 
τῶν ἀπολυϑέντας. φϑόνου. πλεονεξίας, φιλονεικίας, 

- . Ρ' ὅω ᾿᾿ Ἁ , 

ὃ τοῦ ξητεῖν ἕκαστον αὔξειν ἑαυτὸν καὶ τὴν πατρέδα 45 
καὶ τὸ κοινῇ συμφέρον ἐάσαντας συμπνεῦσαί ποτ᾽ 
ἰσχυρῶς καὶ ταὐτὰ προελέσϑαι. ὡς παρ᾽ οἷς ἂν 
ἰσχύῃ ταῦτα καὶ τοιαῦϑ᾽ ἕτερα, τούτους ἀνάγκη τὸν 

ἀεὶ χρόνον ἐπισφαλεῖς εἶναι καὶ διὰ μικρὰ συμπέπτειν 
καὶ ϑορυβεῖσϑαι., καϑάπερ ἐν ϑαλάττῃ πνευμάτων 938 
ἐναντίων ἰσχυόντων. ἐπεί τοι μηδὲ τὴν βουλὴν αὐ- 
τὴν ἡγεῖσϑ᾽ ὁμονοεῖν μηδ᾽ ὑμᾶς τὸν δῆμον. εἰ γοῦν 

τις ἐπεξίοι πάντας. δοκεῖ μοι μηδ᾽ ἂν δύο ἄνδρας 
ἔχειν ἐν τῇ πόλει τὸ αὐτὸ φρονοῦντας. ἀλλ᾽ ὥσπερ 

ἔνια τῶν ἀνιάτων καὶ χαλεπῶν νοσημάτων, ἃ δι 
ὅλων εἴωϑεν ἔρχεσϑαι τῶν σωμάτων καὶ οὐδέν ἐστι 

μέρος εἰς ὃ μὴ κάτεισιν, οὕτως ἡ τραχύτης αὕτη καὶ 
τὸ μικροῦ δεῖν ἅπαντας ἀλλήλων ἀπεστράφϑαι δια- 
πεφοίτηκε τῆς πόλεως. ἵνα γὰρ τὴν βουλὴν ἀφῶ καὶ 
τὸν δῆμόν τε καὶ τοὺς νέους καὶ τοὺς γέροντας, ἐστὶ 
πλῆϑος οὐκ ὀλίγον ὥσπερ ἔξωϑεν τῆς πολιτείας" 
τούτους δὲ εἰώϑασιν ἔνιοι λιμουργοὺς καλεῖν καὶ 

ΟΠΑΤΙΟ ΧΥχῖν. 

ποτὲ μὲν βαρύνονται καί φασιν ὕχλον εἶναι περιττὸν 
καὶ τοῦ ϑορύβου καὶ τῆς ἀταξίας αἴτιον. ποτὲ δὲ μέ- 
ρους ἡγοῦνται τῆς πόλεως καὶ πολλοῦ ἀξιοῦσιν. οὖς 

εἰ μὲν οἴεσϑε βλάπτειν ὑμᾶς καὶ στάσεως ἄρχειν καὶ 

ταραχῆς. ὅλως ἐχρῆν ἀπελάσαι καὶ μὴ παραδέχεσϑαι! 

ταῖς ἐκκλησίαις" εἰ δὲ τρόπον τινὰ πολίτας εἶναι τῷ 
ἸΗ Ἁ Υ͂ ] - 2 ν ἃ ’ ᾿ ’ 

μὴ μόνον οἰκεῖν, ἀλλὰ καὶ γεγονέναι τοὺς πλείους 

ἐνθάδε καὶ μηδεμίαν ἄλλην ἐπίστασϑαι πόλιν, οὐδὲ 

ἀτιμάξειν δήπου προσήκει οὐδὲ ἀπορρηγνύειν αὗ- 

τῶν. νυνὶ δὲ ἐξ ἀνάγκης ἀφεστᾶσι τὴν γνώμην τοῦ 

χοινῇ συμφέροντος. ὀνειδιξόμενοι καὶ δοκοῦντες ἀλ- 

λότριοι. τούτου δὲ οὐδέν ἐστι βλαβερώτερον ταῖς 

πόλεσιν οὐδὲ ὃ μᾶλλον στάσιν ἐγείρει καὶ δια- 

φοράν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν σωμάτων ὁ προσγενόμε- 

νος ὕγκος, ἂν μὲν οἰκεῖος ἢ τῷ λοιπῷ σώματι καὶ 
4ἢ 7} 4" Ἶ κί ἢ ) ἔ Ὧ Ὁ" " ὃὲ 4 νῇ- ον συμφυής. εὐεξίαν ποιεῖ καὶ μέγεϑος" εἰ δὲ μὴ. 1 

Ν ᾿ νηγν “ἢ ; γ ᾽, 

σου καὶ διαφϑορᾶς αἴτιος γίγνεται. τί οὖν συ κε- 
ἢ “ » , Ω’ 3 ῇ , 

λεύεις ἡμᾶς; τους ἀπαντὰας ἀναγράψαι πολίτας: ναι 
Ἁ » 3 "» ἡ ὦ »" 9 ἈΝ Ἁ Ὗ , "δὲ 

φημι, καὶ τῶν αὐτῶν ἀξιοῦν, ἀλλὰ μὴ ὀνειδίξειν μηδὲ 
3 " 3 Ἁ " δ, ν “, , “ει 

ἀπορρίπτειν, ἀλλὰ μέρος αὐτῶν, ὥσπερ εἰσί, νομί- 
“ » “ἢ 

ξειν. οὐ μὲν γάρ, ἂν τις καταβάλῃ πεντακοσίας δρα- 
, »ν ἢ “Ὁ7:ν Ἱ » ἃ - ᾽ μ᾿ ἡ, “ 

χμάς, δύναται φιλεῖν ὑμᾶς καὶ τῆς πολεῶς εὐϑυς 
Ννω »"ν Ἂ ,ὕ Ἢ 1} 

ἄξιος γεγονέναι" εἰ δὲ τις ἡ πένης ὧν ἢ πολιτογρα- 
-» , 9 " ,ἷ Ὰ , , 

φοῦντος τινος οὐ μετείληφε τοῦ ὀνόματος. οὔ μόνον 
ν" " . ᾿ 3 ᾿ Ὰ » . μ “ιν 

αὑτὸς παρ᾽ υμῖν γεγονῶς, ἀλλὰ καὶ του πατρος αὐτοῦ, 3 
» ἤὕ)Ἅ ν᾿ γν 3 "»" ᾿. Υ͂ 

καὶ τῶν προγόνων. οὐχ οἷός ἐστιν ἀγαπᾶν τὴν πολιν 
3.4." Ὁ “ »- ,. ᾿ Ὰ ᾿ . ὼω » 3 

οὐδ᾽ ἡγεῖσϑαι πατρίδα. καὶ δεινὸν μὲν" εἴ τις ἐρ- 
Υ͂ ΠΣ μα ᾿. ΑΝ ἡγμν ἤ 

γάξεται. χείρων ἐστὶν ἑτέρου καὶ δεῖ τοῦτο προφέρειν 
ὶ 3 “» - " ᾽, Δ Ἃ ἤ “ Ἂ 

βαὐτῷ καὶ λοιδορεῖσϑαι" βαφεὺς δὲ ἡ σκυτοτόμος ἢ 
, ᾽Ν 5᾽ 3 ολ ἤ -»" 9 ΝΛ 

τέκτων ἐὰν ἡ. οὐδὲν προσήκει ταῦτα ὀνειδίζειν. κα- 
“-“ - " ’ 

ϑόλου δὲ οὐ τοῦτο μάλιστα τῶν ἐν τῇ πολει βουλο- 

μενος εἰπεῖν οὐδὲ οἷόν ἐστι δεῖξαι προῆλϑον ἴσως; 
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ἀλλ᾽ ἐκεῖνο σαφὲς ὑμῖν ποιήσων, ὅπως διάκεισϑε πρὸς 

ἀλλήλους, καὶ νὴ Δία εἰ πιστεύειν ὑμᾶς ἄξιον τῇ 

παρούσῃ καταστάσει καὶ κατ᾽ ἀλήϑειαν οἴεσϑαι νῦν 

συμπεπνευκέναι. οἰκίαν γὰρ ἔγωγε καὶ ναῦν καὶ 

τἄλλα οὕτως ἀξιῶ δοκιμάξειν οὐ τὸ παρὸν σκοποῦν- 

τας. εἰ σκέπει νῦν καὶ μ ὴ δέχεται τὴν ϑάλατταν, ἀλλὰ 

καϑόλου πῶς παρεσκεύασται καὶ πέπηγεν, εἶ μηδέν 

ἐστι διεστηκὸς μηδὲ σαϑροόν. καὶ μὴν 0 γὲ ἔφην τὸ 

πρότερον αὐξῆσαι, τὴν πόλιν, τοῦτο οὐχ ὁρῶ νῦν ὑμῖν 

ὑπάρχον, τὸ ἐξαίρετον εὐεργεσίαν, καὶ χάριν κατα- 

ϑέσϑαι τῷ κρατοῦντι Α δῆλον ὅτι τῷ μὴ δεηϑῆναι μη- 

δενὸς αὐτὸν τοιούτου ̓  πλ ὴν ὅτι γε μηδὲν τῶν ἄλλων 

ἔχετε πλεῖον πρὸς αὐτόν" ὥστε ὧν παρ᾽ ἐκείνου τότε 

δι᾿ εὔνοιαν καὶ φιλίαν ἐτύχετε, ταῦτα ὀφείλετε φυ- 

λάττειν τὸν λοιπὸν χρόνον δι᾽ εὐταξίαν καὶ τὸ μηδε- 

μίαν αἰτίαν διδόναι καϑ᾽ αὑτῶν. καὶ μηδείς μὲ νο- 

μέσῃ ταῦτα λέγειν ἁπλῶς ἁπάντων ἀνέχεσϑαι παραι- 
» “.» , , ᾽ 2ν ὃ" 

νοῦντα ὑμῖν καὶ πανταὰ πάσχειν, ἀλλ᾽ ὁπὼς ἔμπειροι ("Ν 
“ ᾽ ξ . νυν ᾿ - »Ἤ , 

τῶν καϑ'᾽ αὑτοὺς ὄντες καὶ νῦν ἄμεινον βουλευησϑὲ 
. Ἁ “ω ᾽ ν Ἁ Ρ ἃ 

καὶ τὸ λοιπὸν οὕτως ἀπαιτῆτε τὸν παριόντα μὴ ῥα- 
᾿ ἐ ᾿" “"" “ Ὄ "" 

δίως ὑμῖν μηδ᾽ ὡς ἂν ἐπέλϑῃ μηδὲν εἰσηγεῖσϑαι; 
, ᾿" 2 " ἃ ; ᾽ ; ᾿, 

πάντα δὲ εἰδότα καὶ περὶ παντῶν ἐσκεμμένον. καὶ 

γὰρ ἰατρὸν; ὅστις ἐξήτακεν ἀκριβῶς τὰ τοῦ κάμνον - 

τος; ὡς μηδὲν αὐτὸν λανϑάνειν. τοῦτον εἰκὸς ἄριστα 
μ Γ᾿ "ὦ Π 

ϑεραπεύειν. ὅτι μὲν οὖν δεῖται τὰ παρόντα προσο- 
- ᾿ “ 3 - ᾽ -»" 

χῆς καὶ βελτίονος συμβούλου, οὐ τῶν ἀπὸ τῆς τύχης 
᾿ ὃ “Σ " ᾿ ἴω ὃ . " “ ᾽ 9έ ὃ 

καὶ δι᾿ ἀργύριον ἡ διὰ γένος παριόντων, ἐνθϑὲνδε 
δῳ Ὃ ᾿ , ᾿ , ς εν 

ὁρᾶτέ πως. ὅταν γὰρ μήτε αὐτοὶ βεβαέως ομονοῆτξε 
᾽ “ἡ ; ῦ “Ὃ 

μήϑ᾽ αἱ πλείους τῶν πέριξ πόλεων οἰκείως υμῖν 

ἔχωσιν. ἀλλ᾽ οἱ μὲν φϑονῶσιν. ἐκ πολλοῦ ἀντιφιλο- 
ἤ » ῇ ν δ΄ ΟΝ 3 ἢ ᾿ , 

τιμούμενοι πρὸς ὑμᾶς. οἵ δὲ ἀπεχϑάνωντάι. διὰ τὸ 
ς » , 3 " ᾿ ᾽ δ 

ὑπὲρ τῆς χώρας ἀμφισβητεῖν, οἵ δὲ οὐκ οἶδα ὁπὼς γὲ 

ΟΕΑΤΙΟ ΧΧΧΙΨΥ. Κ1}} 

ἐνοχλεῖσϑαι λέγωσιν. ὃ δὲ στρατηγὸς οἴηται μὲν τὰ 

βελτίω φρονεῖν περὶ αὐτοῦ ὑμᾶς, ἠναγκασμένοι δὲ 

ἦτε προσχροῦσαι καὶ πρότερον ἀλλήλοις, ἔτι δὲ ἐπί- 

φϑονοι τῷ τε μεγέϑει τῆς πόλεως νομίξησϑε καὶ τῷ 

ἢ πολλὰ τῶν ὄντων ἀπολαβεῖν δυνήσεσϑαι" πῶς οὐχὶ 

διὰ ταῦτα ἐπιμελοῦς καὶ περιεσκεμμένης γνώμης δεῖ- 

σϑε; τί οὖν; οὐχ ἵκανοὶ ταῦτα οἱ πολῖται συνιδεῖν 

χαὶ παραινέσαι; πόϑεν; εἰ γὰρ ἦσαν ἱκανοὶ τὸ δέον 

εὑρίσκειν ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ προεστῶτες καὶ πολιτευό- 

μένοι 9 πάντες ἂν ἀεὶ καλῶς ἀπήλλαττον καὶ ἀπαϑεῖς 

σαν κακῶν, εἶ μή τις αὐτόματος ἄλλως ἐπέλϑοι τισὶ 

συμφορά. ἀλλ᾽ οἶμαι καὶ πάλαι καὶ νῦν πλείονα 

εὕροι τις ἂν συμβεβηκότα δεινὰ ταῖς πόλεσι δι᾿ 

ἄγνοιαν τοῦ συμφέροντος καὶ τὰ τῶν προεστώτων 
ἁμαρτήματα τῶν ἐκ τοῦ δαιμονίου καὶ παρὰ τῆς τύ- 

χης. οἱ μὲν γὰρ οὐδὲν δυνάμενοι τῶν δεόντων ἐδεῖν 

οὐδ᾽ ἐπιμεληϑέντες αὑτῶν πρότερον, μηδὲ κώμην 
ν " Ἢ -“Ὕ ᾿. ͵ » Ἁ ᾿ ,. 

ιν ῦντες ἱκανοὶ διοικῆσαι κατὰ τρόπον, αλλῶς δὲ ὑπὸ 
ἤ ἢ ἤ -Ὁ 

χρημάτων ἢ γένους συνιστάμενοι. προσέρχονται τῷ 

πολιτεύεσϑαι᾽" τινὲς δὲ ταύτην ἐπιμέλειαν εἶναι νομέ- 
5 Ἥ - -»"ἽὟ -- 

ἕξοντες, ἂν ῥήματα συμφορῶσι καὶ ταῦτα τῶν πολ- 
-»"Ὕ ν - » γ 

λῶν ὕπως δὴ ϑᾶττον συνεέίρωσι,. μηδενὸς τἄλλα ἀμεί- 
» Ἁ Ἁ ’ Ἁ Ἁ Ν ᾽ 

νους ὕντες. “τὸ δὲ μέγιστον, διὰ μὲν τὸ βέλτιστον 
} '» ’ ΘΝ [κε ᾽, μ ᾿ ᾿ 

καὶ τῆς πατρίδος αὐτῆς ἕνεκεν οὐ, λοιπὸν δὲ δια 
" " ἂ μν ἃ 3 Υ͂ ; ἀμνῷ ᾿ 

δόξας καὶ τιμὰς καὶ τὸ δύνασϑαι πλέον ἑτέρου καὶ 

στεφάνους καὶ προεδρίας καὶ πορφύρας διώκοντες, 

πρὸς ταῦτα ἀποβλέποντες καὶ τούτων ἐξηρτημένοι 

τοιαῦτα πράττουσι καὶ λέγουσιν, ἐξ ὧν αὐτοί τινὲς 

εἶναι δόξωσι. τοιγαροῦν ἐστεφανωμένους πολλοὺς 
"" " ᾿ ἥ ἤ “" 

ἰδεῖν ἔστι καϑ᾽ ἑκάστην πόλιν καὶ ϑύοντας ἐν κοινῷ 
.3 , . - ᾿ , 

καὶ προϊόντας ἐν πορφύρα᾽ γενναῖον δὲ καὶ φρόνι- 
ἀ ἢ » , ἤ Ν) - δ - ὔ 

εἶμον ἄνδρα καὶ κηδεμόνα ὄντως τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος 
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καὶ φρονοῦντα καὶ λέγοντα τἀληϑῆ καὶ δι᾿ ὃν ἄμεινον 

οἰκεῖται καὶ μετέσχηκεν ἀγαϑοῦ τινος ἡ πειϑομένη 

πόλις. σπάνιον εὑρεῖν. καὶ τοῦτο ἀναγκαῖον συμ- 

βαίνειν τρόπον τινά. ὅταν γὰρ οἴωνται τοὺς λελει- 
Γ νι, Ἁ δ » "» [ 

τουργηκοότας ἡ τοῦς μέλλοντας ἑαυτοῖς δεῖν συμβου- 

λεύειν, κἂν ἢ τις γυμνασίαρχος ἢ δημιουργός τις, 

καὶ τῷ τοιούτῳ μόνῳ λέγειν ἐπιτρέπωσιν ἢ νὴ “α 

τοῖς καλουμένοις ῥήτορσιν, ὅμοιόν ἐστιν ὥσπερ ἂν 

εἰ τοὺς κήρυκας ἐκάλουν μόνους ἢ τοὺς κιϑαρῳδοὺς 

ἢ τοὺς τραπεξίτας. τοιγαροῦν ἄνϑρωποι παρίασι καὶ 

ἀνόητοι καὶ δοξοκόποι καὶ πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ πλή- 

ϑους ϑόρυβον κεχηνότες, οὐδὲν ἀπὸ γνώμης ἀσφα- 

λοῦς οὐδὲ συνέντες λέγουσιν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν σκότει 

βαδίζοντες κατὰ τὸν κρότον ἀεὶ καὶ τὴν βοὴν φέρον- 

ται. καίτοι κυβερνήταις, εἴ τις λέγοι αὐτοῖς ὥστε 

ξητεῖν ἐξ ἅπαντος ἀρέσκειν τοῖς ἐπιβάταις. καὶ κρο- 

τουμένοις ὑπ᾽ αὐτῶν. ὕπως ἂν ἐχεῖνοι ϑέλωσιν, οῦὔ- 

τῶ κυβερνᾶν. οὐ μεγάλου τινὸς αὐτοῖς δεήσει χειμῶ- 

νος. ὥστε ἀνατρέψαι. πολλάκις γοῦν ἄγροικος ἄν- 

ϑρωπὸς ναυτιῶν ἢ γύναιον, ἐὰν ἴδῃ πέτρας, γῆν 4)» 
ρ , ς . ἃ , ᾿ "" “ δ0} 
ἑορακέναι δοκεῖ καὶ λιμένα, καὶ δεῖται προσχεῖν." 

ἐγὼ δὲ τὸν σύμβουλον τὸν ἀγαϑὸν καὶ τὸν ἄξιον προ- 

εστάναι πόλεως φημι δεῖν πρὸς ἅπαντα μὲν ἁπλῶς 

παρεσκευάσϑαι τὰ δοκοῦντα δυσχερῆ. μάλιστα δὲ 

πρὸς τὰς λοιδορίας καὶ τὴν τοῦ πλήϑους ὀργήν, καὶ 

ταῖς ἄκραις ὅμοιον εἷναι ταῖς ποιούσαις τοὺς λιμένας, 

αἵτινες ἅπασαν ἐχδέχονται τὴν βίαν τῆς ϑαλάττης, 

τὸ δὲ ἐντὸς ἀκίνητον καὶ γαληνὸν φυλάττουσι" χἀ- 

κεῖνον δὲ ἐκκεῖσθαι τῷ δήμῳ, κἂν ὀργισϑῆναί ποτε 

ϑέλῃ κἂν κακῶς εἰπεῖν κἂν ὁτιοῦν ποιῆσαι. πάσχειν 

δὲ μηδὲν ὑπὸ τῶν τοιούτων ϑορύβων, μήτε ἂν ἐπαι- 
νῆται., διὰ τοῦτο ἐπαίρεσθαι, μήτε ἂν ὑβρίξεσϑαι 

61 ἢ 

ΟΕΑΤΙΟ ΧΧΧΙΥ, 

δοκῇ. ταπεινοῦσϑαι. τὸ μέντοι γε παρ᾽ ὑμῖν γιγνό- 
μενον οὐ τοιοῦτόν ἐστι, καὶ οὐδείς, ὡς ἐγὼ πυνϑά- 

νομαι, τῶν πολιτευομένων τοῦτο ἔχει προκείμενον 

οὐδ᾽ ἐστὶν ἔτι τῶν κοινῶν" ἀλλ᾽ οἱ μὲν ὅλως ἀφεστᾶ- 
σιν. οἱ δ᾽ ἐκ παρέργου προσίασιν ἁπτόμενοι μόνον ὃ 
τοῦ πράγματος. ὥσπερ οἵ σπονδὴς ϑιγγάνοντες. οὐκ 
ἀσφαλὲς εἶναι λέγοντες ἀναϑεῖναι αὑτοὺς πολιτείᾳ. 

καίτοι ναυκληρεῖν μὲν ἢ δανείζειν ἢ γεωργεῖν οὐδεὶς 

ἂν ἱκανῶς δύναιτο πάρεργον αὐτὸ ποιούμενος, πολι- 
τεύεσϑαι δὲ ἐπιχειροῦσιν ἐκ περιουσίας καὶ πάντα ιτ0 
ἔμπροσϑεν τούτου τιϑέντες. ἔνιοι δ᾽. ἂν εἰς ἀρχήν 
τινα καταστῶσιν. ἐν ἐκείνῃ μόνον ξητοῦσιν ἁψασϑαί 
τινος πράξεως. ὕπως ἀπέλθωσιν ἐνδοξότεροι, τοῦτο 

μόνον σχοποῦντες. τοιγαροῦν πρὸς ἕξ μῆνας εἰσιν ὑμῖν 
ἀνδρεῖοι. πολλάκις οὐδὲ ἐπὶ τῷ συμφέροντι τῆς πό- 10 
λεως. ὥστε νῦν μέν ἐστιν οὗτος ὁ λέγων, κἀκείνῳ 

ἔτι εὐθὺς ἄλλος, εἶϑ᾽ ἕτερος" τὸν δὲ πρὸ τριάκοντα 

ἡμερῶν λαμπρὸν καὶ μόνον φάσκοντα κήδεσϑαι τῆς 

πόλεως οὐδ᾽ ἰδεῖν ἔστι προσιόντα τῇ ἐκκλησίᾳ. κα- 
ϑάπερ οἶμαι τῶν πομπευόντων αὐτὸς ἕκαστος ὀφϑῆ- 10 

ναι ἐπιϑυμῶν κατὰ τοῦτ᾽ ἐσπούδακεν, ἕως ἂν παρ- 
᾽ Ὶ Ξ“, » »" ") 

ῃΝ έλϑῃ. μικρὸν δὲ ἀποστὰς ἔλυσε τὸ σχῆμα καὶ τῶν αλ- 
» ᾽ - 

λων εἷς ἐστι καὶ ὕπως δήποτε ἄπεισιν. ἐχρῆν μέντοι 
Ἁ - 9 “" -" Νὴ ., 

τὸν μὲν πρυτανεύοντα τῆς ἀρχῆς τοὺς ἕξ μῆνας ηγεῖ- 
» ᾿ “ “ Ἁ 

σϑαι μέτρον" τοῦτο γὰρ ὁ νόμος κελεύει" τὸν μέντοι 5 
- ͵ ’ “ῳὠ ον» Ψ 

γε πολιτευόμενον τῆς εὐνοίας τῆς πρὸς ὑμᾶς καὶ τῆς 
᾿ -" » - Ἁ ᾿Ὶ ’ 

ὑπὲρ τῶν κοινῶν ἐπιμελείας καὶ σπουδῆς μὴ μὰ Δία 
, " ’ , ἃ - , Ε 

καιρόν τινα ἐξαίρετον ἔχειν. καὶ ταῦτα βραχυν ουτῶς, 
3 3 , κα -" 3 "᾽ν ’ 

ἀλλ΄ εἰς αὑτὸ τοῦτο ἁἀποδυεσϑαι καὶ ἀεὶ παραμένειν. 
“» Ν ων 3 , -«- Α " , Ἁ ᾿ 

νῦν δὲ ὥσπερ οἱ τοῖς ἀπογείοις, μᾶλλον δὲ τοῖς ἀπὸ 0 
- ἤ ἤ ἰχι Ἂ 

τῶν γνόφων πνεύμασι πλέοντες, οὕτω φέρεσϑε, ἂν- 
“ » » ἢ , Ν 5 

δρες Ταρσεῖς,. οὔτε τῆς τοιαύτης πολιτείας οὐτ 

ΡΙΟ. 1. 9 
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ἐχείνου τοῦ πλοῦ βέβαιον οὐδ᾽ ἀσφαλὲς ἔχοντος οὐδέν. ἴϊ 

διαρκέσαι μὲν γὰρ ἄχρι παντὸς οὐχ οἷαί τέ εἰσιν αἵ 

τοιαῦται προσβολαί. πολ λάκις δὲ κατέδυσαν ἀκαίρως 

ἔδει δὲ πόλιν οὕτω μεγάλην καὶ λαμ- 

πρὰν ἔχειν τοὺς ἀληϑῶς προνοοῦντας. ταύτῃ δὲ ἴσως 
προσπε -σούσαι. 

ὑπὸ τῶν ἐφημέρων τούτων καὶ πρὸς ὀλίγον δημαγω- 

γῶν οὐδὲν ἔστιν ἀγαϑὸν παϑεῖν. περὶ μὲν οὖν τού- 
᾿ ὔ » 4 Ἢ Ϊ 

τῶν καὶ μυρίων ἄλλων πολλὰ ἂν ἔχοι τις λέγειν. ἐπεὶ 
, ν᾿ ΝΥ ᾽ .κ ἔ Βω 

ὃ καὶ αὑτὸς ἀφ᾿ ἧς ἐπεδήμησα ἡμέρας υμῖν γέγονα 

ὃ ἡμαγωγός . καὶ ταῦτα ἐπιτιμῶν τοῖς τοιούτοις. ὅμως 

εἰπεῖν ἅπερ ὑπεσχόμ ην; ἃ γιγνώσκω περὶ τῶν παρόν- 
ἔσται 

Ἁ ἅ , Ἁ 

φημὶ δὴ τοίνυν τους 
τῶν. καὶ πρῶτον μὲν τὰ πρὸς τὸν στρατηγόν. 

δέ μοι περὶ πάντων ὁ λόγος. 

ἐν τοιαύτῃ καταστάσει τυγχάνοντας ,) ὑποία δὴ τὰ νῦν 

. ἐστι παρὰ πᾶσιν. οὕτω προσήκειν φρονεῖν, ὡς μήτε 

πάντα ἀνεξομένους καὶ παρέξοντας αὑτοὺς ἁπλῶς 

χρήσϑαι τοῖς ἐπὶ τῆς ἐξουσίας, ὕπως ἂν αὐτοὶ ϑέλωσι. 

κἂν εἰς ὁτιοῦν προΐωσιν ὕβρεως καὶ πλεονεξίας. μήτε 
ς Ὕ , ω 

ὡς ὅλως μηδὲν οἴσοντας διακεῖσϑαι. μηδὲ προσδοκᾶν 
Μη " ῇ - , " -» ν᾿} Ἀ 

ὅτι Μίνως τις ὑμῶν ἀφίξεται νῦν ἡ Περσεὺς ἐπιμε- 

᾿ “ἢ Ν ΛΔ) . " " λησομένος. τὸ γὰρ ἐφ 
"ἢ Ἂ , -» - 

μὲν αποῶν αἀποστηναι του 

" ᾿ "" 6 - ᾽ Ὕ ἢ ῳ. ᾿ ᾿ 

βοηϑεῖν αὐτοῖς ἀνδραπόδων ἐστί, καὶ δυσχερές. εἰ 

μηδὲ ὑποψία καταλειφϑήσεται τοῖς ω μηδεὶς ὄκνος 
τὸ δὲ πλῆϑος ἀπεχϑάνεσϑαι καὶ πάντα 

ἐὰν γὰρ ἐΜΗΝΝΝΝ 

ἐνίοτε ἐγκαλεῖν δόξητε καί τις ὑμῶν περιγένηται" 

διὰ πολλὰς δ᾽ ἂν αἰτίας τοῦτο συμβαίη᾽ δέδοικα μὴ 

τελέως ἀποβάλητε τὴν παρρησίαν. 

περὶ τὴν Ἰωνίαν, 

ν -" 

ἀγνωμονοῦυσι. 
“ "  - ν - ) 

ἐξετάξειν οὐχ ὑπὲρ ὑμῶν ἐστιν. 

ὁρᾶτε δὲ τοὺς 

ὅτι μηδενὸς αὑτοὺς κατηγορεῖν 

9 ἐψηφίσαντο. δεῖ δὴ τοὺς νοῦν ἔχοντας ἅπαντα ταῦτα 

προορᾶσϑαι, καὶ μὴ καϑάπερ τοὺς ἀπείρους ἔν τῷ 

μάχεσϑαι ῥαδίως ἀφέντας τὸ παρὸν αὐτοῖς ἀνόπλους 

Ι] 

ἱγιστον ὄχλον ὑμᾶς νομίσωσιν-. 

ΟΕΑΤΙΟ ΧΧΥΧΧΙΨΝ. 

5 ᾿ ᾿ ᾿ , " " 3 

εἶναι τὸ λοιπὸν καὶ μηδὲν ἔχειν ποιῆσαι. μηδ᾽ ἂν 
» 

ΑἉ 

ἀποσφάττῃ τις. ἐχεῖνο μέντοι καϑόλου λέγω: τὴν 
.Β 

τοιαύτην ἀνάτασιν μηδαμῶς συμφέρειν, καϑ' ἣν 

οὐδὲν ποιῆσαι διεγνωκότες εἰς ὑποψίαν ἔρχεσϑε τοῖς 

ἀλλ᾽ ὃν μὲν ἂν κρίνητε ἐξαιρήσεσϑαι καὶ 

ὥστε παραπέμψαι μὴ συμ- 

φέρειν, τοῦτον ὡς ἐξελέγξοντες παρασκχευάξεσϑε, καὶ 

τὴν γνώμην εὐθὺς ἔχετ ὡς πρὸς ἐχϑρὸν καὶ ἐπιβου- 

περὶ οὗ δ᾽ ἂν ἄλλως προνοῆτε μηδὲν 

ἢ μὴ μεγάλα ἁμαρτάνειν ἢ δι᾽ ἣν δήποτε αἰτίαν μὴ 

νομίξητε ἐπιτήδειον εἶναι. τοῦτον μηδὲ ἐρεϑέξετε 

μ ηδὲ εἰς ὀργὴν κατὰ τῆς πόλεως ἄγετε" ὥσπερ οἶμαι 

τὰ βάρη ταῦτ᾽, ἂν μὲν σφόδρα πιέξῃ καὶ ἀνέχεσϑαι 

μὴ δυνώμεϑα,. ζητοῦμεν ὡς τάχιστα ἀπορρῖψαι. μὲ- 

τρίως δὲ ἐνοχλούμενοι καὶ ὁρῶντες ἀνάγκην. οὖσαν 

6 ’ 

ηγέεμοσιν" 

δοκῇ τοιαῦτα ἀδικεῖν, 

λεύοντα ὑμῖν. 

φέρειν ἢ τοῦτο ἢ μεῖξον ἕτερον. σκοποῦμεν ὡς κου- 

φότατα ἐπέσται. ταῦτά ἐστι σωφρονούσης πόλεως. 

οὕτω καὶ ἀγαπήσουσιν ὑμᾶς οἵ πλείους καὶ φοβήσε- 

ταί τις ἀδικεῖν, χαὶ οὐ μὴ 1 πλῆϑος ἄδικον μηδὲ ἀλό- 

ὁρμῇ τινι καὶ φορᾷ 3 

χρώμε νΌΨΡ. 

καὶ παντελῶς ἀνόητον ἣν ἄν. εἰ διεγνώκετε κατηγο- 

ρεῖν᾽" μηδέπω μέντοι καιρὸς ἡ φανερῶς οὕτω διαφέ- 

ρεσϑαι καὶ προλέγειν. ἀλλ᾽ ἐπειδή τις τῶν ὑμετέρων 

πολιτῶν ἐν καιροῖς ἀναγκαίοις τῇ πόλει παρέσχεν 

τουτὶ μὲν γάφ. ὃ σποιξῖ νῦν ὖ πρύτανις, 

ὍΝ αὑτὸν καὶ λαμπρὸς ἔδοξε δύο δὴ ἡγεμόνων κατη- 

γορήσας ἐφεξῆς, οἵ πολλοὶ νομίξουσι τοιούτου τινὸς 

ἔργου δεῖν αὑτοῖς. τοῦτο δὲ ὁμοιόν ἔστιν, ὥσπερ εἴ τις 

ἰατρὸν ἰδὼν εἴς τι τῶν ὠφελίμων φάρμακον ἐκ μέρους 

τι μιγνύντα καὶ ϑανάσιμον ; μηδὲν ἄλλο εἰδώς, μήτε: 

ὕπως συνετέϑη μήτε ὁπόσον δεῖ λαβεῖν. μιμεῖσϑαι 

βούλοιτο. τὸ μὲν οὖν αὐτοσχεδιάξειν τὰ μέγιστα καὶ 
2 ε 
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προεστάναι πόλεως ἡγεῖσϑαι παντὸς εἶναι τοῦ ἐλπέίσαν-" 

τος οὐ πολὺ τῶν τοιούτων ἀφέστ ηκεν. ἐγὼ δ᾽ ὑπὲρ τῶν 

πρὸς τοὺς Μαλλώτας καὶ τὰς ἄλλας πόλεις εἰπὼν ἔτι 

παύσομαι. καὶ γὰρ ἱκανῶς ἀνέχεσϑαι δοκεῖτέ μοι. πρὸς 

5 μὲν οὖν τούτους, λέγω δὲ Μαλλῶτας, εἴ τι πεποιήκα- 

σιν ἀγωμόνως, ὥσπερ πεποιήκασι; τὴν ὀργὴν καταβα- 

λόντες καὶ τηντιμωρίαν, ἣν ἐνομέξετε ὀφείλεσθαι υμῖν, 

αὐτοῖς χαρισάμενοι , περὶ τοῦ πράγματος διακρίθητε 

[καὶ τὸ περὶ τῆς χώρας], τὸ φέρειν τὰ τοιαῦτα καὶ μὴ φι- 

ὈΙΟΝῚΚΒ 

ιυ λονεικεῖν. τοῦϑ᾽. ὥσπερ ἐστίν. ἡγησάμενοι μέγα καὶ 

τῷ παντὶ κρειττόνων ἀνδρῶν, ἄλλως τὲ πρὸς τοσούτῳ 

χαταδεεστέρους. οὐ γάρ ἐστι κίνδυνος μὴ Μαλλω- 

τῶν ἡττώμενοι. ἀσϑενέστεροι δόξετε. μηδὲ τοὺς παρο- 

ὁδἢ 

τῷ [ 

ξυνοῦντας ὑμᾶς, ἀλλὰ μάλιστα μὲν αὐτοὶ δικασταὶ ὃ 

1 γενόμενοι καὶ τὸ πρᾶγμα ἐπιμελῶς ἐξετάσαντες ἄνευ 

πάσης ἀπεχϑείας καὶ τῆς πρὸς αὑτοὺς χάριτος κατά- 

ὕεσϑε: μὴ μόνον ἀποστᾶντες τῆς ἔριδος καὶ τοῦ ξη- 

ἀλλὰ συγχωροῦντές τὲ 

ὥσπερ γὰρ 
τεῖν ἐξ ἅπαντος πλέον ἔχειν, 

καὶ παριέντες αὐτοῖς ὅ,τι ἂν ἢ μέτριον. 

0 καὶ τῶν ἰδιωτῶν ἐπαινεῖτε τοὺς εὐγνώμονα ὡς καὶ βλα- 

βῆναί τινα μᾶλλον αἱρουμένους ἢ διαφέρεσϑαι πρός 

τινας. οὕτω καὶ κοινῇ συμβαίνει τὰς τοιαύτας πόλεις 

εὐδοκιμεῖν. αἵ μὲν οὖν ϑῖνες καὶ τὸ πρὸς τῇ λέμνῃ 

χωρίον οὐδενὸς ἄξια. τίς γάρ ἐστιν ἡ τούτων πρόσο- 

95 δὸς ἢ λυσιτέλεια: τὸ μέντοι χρηστοὺς φαίνεσϑαι καὶ 

μεγαλόφρονας οὐκ ἔστιν εἰπεῖν ὅσου νομίζεται δι- 

καίως ἄξια. τὸ μὲν γὰρ ἁμιλλᾶσϑαι πρὸς ἅπαντας 

ἀνθρώπους ὑπὲρ δικαιοσύνης καὶ ἀρετῆς καὶ φιλίας 

Μ᾿ 

καὶ ὁμονοίας ἄρχειν καὶ τούτοις περιεῖναι τῶν ἄλλων 45) 

80 καὶ κρατεῖν ἡ καλλίστη πασῶν νέκη καὶ ἀσφαλεστάτη. 

τὸ δ᾽ ἐξ ἅπαντος τρόπου ξητεῖν μαχομένους ὑπερέχειν 

ἀλεκτρυόνων ἐστὶ μᾶλλον γενναίων ἤπερ ἀνδρῶν. εἰ 

ΠῚ 
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μὲν οὖν παρὰ τὰς ϑῖνας ἔμελλε Μαλλὸς μείξων ἔσε- 
σϑαι τῆς Ταρσοῦ καὶ παρὰ τὴν ἐπὶ τῆς ψάμμου νομήν, 

τάχα ἔδει σπουδάξειν ὑμᾶς ἐπὶ τοσοῦτον. νυνὶ δὲ 

αἰσχύνη καὶ γέλως ἐστὶν ὑπὲρ ὧν διαφέρεσϑε. τί οὖν 

οὐκ ἐκεῖνοι κατεφρόνησαν; ὅτι οὐκ εἰσὶ βελτίους 
ὑμῶν. ὑμεῖς δέ γε βούλεσϑε πρὸς τοῦ Ζ΄ιός. ἀλλ᾽ 
Η ἐμ ᾿ ᾿ ᾿ ; ἘΠΠῚ 
ἤγαην ἠξίουν ἔτι τιμῆσαι λόγῳ πέμψαντας αὐτοῦυς. 

τοῦτο γὰρ ἠν ὑπερεχόντων καὶ φρονούντων. τὸ δὲ 

μᾶλλον τοῦ δέοντος κεκινῆσϑαι καὶ καταφεύγειν ἐπὶ 

τὴν ἐξουσίαν εὐϑὺς καὶ νομίξειν ὑβρίξεσϑαι μικροπο- 

λιτῶν μᾶλλον ἀνθρώπων ἐστέν. 

ὶ 

ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς 

τὰς ἄλλας πόλεις ὑμᾶς ἀξιῶ προσφέρεσϑαι πράως καὶ 

χηδεμονικῶς καὶ φιλοτέμως καὶ μὴ ἀπεχϑῶς. οὕτω 

γὰρ ἑκόντες ἀκολουϑήσουσιν ὑμῖν ἅπαντες ϑαυμαζον- 

τες καὶ ἀγαπῶντες" ὃ μεῖξόν ἐστι τοῦ εἶναι παρ᾽ ὑμῖν 

καὶ δικάξεσϑαι Μαλλόν. ταῦτα μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἡντινοῦν 

ἔχει ὠφέλειαν, ἐπελϑεῖν ἐπὶ ϑυσίαν δεῦρο ἢ τοὺς 

᾿Δδανεῖς ἢ τοὺς Αἰγαίους, ἀλλὰ τῦφον καὶ ἀπάτην 

καὶ φιλοτιμίαν ἄλλως ἀνόητον. ἡ δὲ εὔνοια καὶ τὸ 

φαίνεσϑαι διαφέροντας ἀρετῇ καὶ φιλανθρωπίᾳ, ταῦ- 

τά ἐστιν ὄντως ἀγαϑά. ταῦτά ἐστιν ἄξια ξήλου καὶ 

σπουδῆς. ἃ καὶ σκοπεῖτε" ὡς τά γε νῦν γέλως ἐστί. 

καὶ εἴτε Αἰγαῖοι πρὸς ὑμᾶς εἴτε᾿ 4παμεῖς πρὸς ᾿άντιο- 

χεῖς εἴτ᾽ ἐπὶ τῶν πορρωτέρω Σμυρναῖοι πρὸς Ἔφε- 

σίους ἐρίξουσι. περὶ ὔνου σκιᾶς. φασί, διαφέρονται. 

τὸ γὰρ πφοεστάναί τε καὶ κρατεῖν ἄλλων ἐστίν. ἀλλὰ 

καὶ πρότερον ἣν ποτε ᾿4ϑηναίοις πρὸς “4ακεδαιμονί- 

ους ζηλοτυπία, καὶ τὸ γὲε πρῶτον ἡγοῦντο οἱ Μάκω- 

νες, εἶτα συνέβη πρὸς τοὺς ̓ 4ϑηναίους μᾶλλον ἀπο- 

κλῖναι τοὺς Ἕλληνας μετὰ τὰ Μηδικά. τί οὖν ὁ Σπαρ- 

τιάτης:; . καὶ τὸν νησιώτην καὶ τὸν Ἴωνα καὶ τὸν Ἐλ- 

λησπόντιον ἀφεὶς αὑτὸν ἐσωφρόνιξε, καὶ τὰ τῆς 
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Σπάρτης ἑώρα, σαφῶς εἰδὼς ὅτι τῶν νόμων καὶ τῆς 

εὐταξίας οὐδὲν δεῖ περὶ πλείονος ποιεῖσϑαι. τοιγαρ- 

ον μάλιστα εὐδαιμόνησαν ἐκεῖνον τὸν χφόνον. τοῖς 

ἀξ Αθηναίοις συνέβη, μέχρι μὲν οἰκείως πρὸς αὐ- 

τοὺς αἵ πόλεις εἶχον κατ᾽ εὔνοιαν ἡγοῦντο, 

Ἐ μετὰ ταῦτα δέ, ὡς ἐγκλήματα καὶ μἰμμηη. αὐ- 

τοῖς συνελέγη καὶ μὴ βουλομένων ἄρχειν ἠξίουν, 

πολλὰ καὶ δυσχερῆ παϑεῖν" καὶ πρῶτον μὲν ἁπάντων 

ἀπολέσαι τὸν ἔπαινον καὶ τὴν εὐφημίαν. ἔπειτα καὶ 

τὰ χρήματα, χαὶ τελευταῖον ὑπὸ τοῖς 

καὶ 

τὴν ἰσχὺν καὶ 

ἐχϑροῖς γενέσϑαι" καὶ τοὺς 

ἐπειδὴ κἀκεῖνοι πάλιν εἴχοντο τῆς ἀρχῆς; ἀποστάντες 

τῆς πρότερον γνώμης: ἐν τοῖς αὐτοῖς γενέσϑαι. καίτοι 

τὰ μὲν ἐκείνων εἶχεν ἀληϑῆ δύναμιν καὶ μεγάλας 

ὠφελείας, εἰ δεῖ τὰς πλεονεξίας οὕτω καλεῖν" τὰ δὲ 

τῶν νῦν ἀμφισβητήματα καὶ τὰ αἴτια τῆς ἀπεχϑείας 

κἂν αἰσχυνϑηναί μοι δοκεῖ τις ἂν ἰδών. ἔστι γὰρ 

ὁμοδούλων πρὸς ἀλλήλους ἐριξόντων περὶ δόξης καὶ 

οὐδὲν ἀγαϑόν ἐστιν ἐν τῷ χρόνῳ 

" " δ 

Δακεδαι μονίους ὁμοίως, 

πρωτείων. τί οὔν ; 

τούτῳ; περὶ οὗ χρὴ 5 σπουδάξειν: ἔστι τὰ μέγιστα καὶ 

μόνα σπουδῆς ἄξια καὶ τότε ὄντα καὶ νῦν καὶ ἀεὶ 

ἐσόμενα" ὧν οὐκ ἔχει δήπουϑέν τις ἐξουσίαν οὔτ᾽ 

ἄλλῳ παρασχεῖν οὔτε ἀφελέσϑαι δύναται τὸν κτησά- 

ἀλλ᾽ ἀεί ἐστιν ἐπ᾽ αὐτῷ, κἂν ἰδιώτης ἢ κἂν 

ὑπὲρ ὧν ἴσως μακρότερον λέγειν πρὸς ὑμᾶς. Ἢ 
ἱξνον 9 

πόλις" 

καίτοι μὲ οὐ λέληϑεν ὅτι τοὺς φιλοσόφους πολλοὶ ψο- 

μίξουσιν ἐχλύειν ἅπαντα καὶ ἀνιέναι τὰς ὑπὲρ τῶν 

πραγμάτων σπουδάς, καὶ διὰ τοῦτο βλάπτειν μᾶλ- 

λον" ὥσπερ εἴ τις τὸν μουσικὸν βούλοιτο ἁρμοττόμε- 

ἐνερ, ἔπειτ᾽ ἀνιέντα τῶν φϑόγγων τινὰς καὶ πάλιν 

ἑτέρους ἐντείνοντα σχώψειε τὸν αὐτόν. ἔχει δὴ καὶ τὰ 

τῶν πόλεων πράγματα οὕτως. 

θ0 ἢ 

ΙΙ 

ΕἹ 

αἷ μὲν γὰρ πονηραὶ 45) 

ΟΒΑΤΙΟ ΧΧΧΥ, 

καὶ ἀνωφελεῖς σπουδαὶ καὶ φιλοτιμίαι μᾶλλόν εἰσι 

τοῦ προσήκοντος ἐντεταμέναι καὶ τρόπον τινὰ δι᾽ 

αὑτοὺς ἀπορρήγνυνται πάντες" αἱ δὲ ὑπὲρ τῶν καλ- 

λίστων ὅλως ἐκλύονται. ϑεάσασϑε δ᾽ εὐθέως, εἰ 

βούλεσϑε, τὴν τῆς φιλαργυρίας ἐπίτασιν, τὴν τῆς: 
» ’ 3 κα " 
ἀχρασίας. ἀλλ᾽ ἔοικα γὰρ πόρρω προάγειν, καὶ 

χκαϑάπερ οἷ ἐν ταῖς γαλήναις μακρότερον νηχύμεξνοι; 
Ἁ "Ὁ 

τὸ μέλλον οὐ προορᾶν. 

ΕΝ ΚΕΛΑΙΝΑΙ͂Σ ΤῊΣ ΦΡΥΓΊΑΣ. 

' Οὐκ ἐπιδειξόμενος ὑμῖν, ὦ ἄνδρες. παρῆλϑον 

οὐδὲ ἀργυρίου παρ᾽ ὑμῶν δεόμενος οὐδ᾽ ἔπαινον 

προσδεχόμενος. ἐπίσταμαι γὰρ οὔτε αὐτὸς ἱκανῶς 

παρεσκευασμένος, ὥστε ὑμῖν ἀφέσαι λέγων, οὔτε 

ὑμᾶς οὕτως ἔχοντας. ὥστε προσδεῖσϑαι τῶν ἐμῶν 

λόγων. πλεῖστον δὲ τὸ μεταξὺ τῆς ὑμετέρας βουλή- 

σεως καὶ τῆς ἐμῆς δυνάμεως. ἐγὼ μὲν γὰρ ἁπλῶς 
πέφυκα καὶ φαύλως διαλέγεσϑαι καὶ οὐδενὸς ἄμει- 

νον τῶν τυχόντων ὑμεῖς δὲ ϑαυμαστῶς καὶ περιτ- 

τῶς ἐπιϑυμεῖτε ἀκούειν καὶ μόνων ἀνέχεσϑε τῶν 

πάνυ δεινῶν. οὐ δὴ τούτου χάριν προῆλθον. ἵνα μὲ 

ϑαυμάσητε᾽ οὐ γὰρ ἔστιν ὅπως ἂν ἐγὼ ϑαυμασϑείην 

ν ὑμῶν, οὐδὲ ἂν ἀληϑέστερα λέγω τῶν Σιβύλλης 

ἢ Βάκιδος" ἀλ λὰ ἵνα μηδεὶς ὑποβλέπῃ μὲ μηδὲ πυν- 

ϑάνηται παρ᾽ ἑτέρων ὅστις εἰμὶ καὶ ὁπόϑεν ἔλθοιμι. 

νῦν γὰρ ἴσως ὑπονοοῦσιν εἷναίμε τῶν σοφῶν ἀνθρώ- 

πωὼν καὶ πάντα εἰδότων, γελοίῳ καὶ ἀτόπῳ τεκμηρίῳ 3 

χρώμενοι, τῷ κομᾶν. εἰ γὰρ τοῦτο αἴτιον ὑπῆρχεν 



40) ΠΙΟΝΙΚ ΟΕΤΛΕΝΙΚΣ ῬΡΗΒΥΟΘΙΛΕ 

ἀρετῆς καὶ σωφροσύνης, οὐδεμιᾶς ἂν ἐδεῖτο μεγάλης 

οὐδὲ χαλεπῆς δυνάμεως τὰ τῶν ἀνθρώπων. ἀλλ᾽ ἐγὼ 

δέδοικα μὴ οὐδὲν ἢ τοῖς ἀνοήτοις ὄφελος τοῦ κομᾶν, 

[ὥσπερ οὐκ ἔστιν.) οὐδ᾽ ἂν τὴν καρδίαν αὐτὴν γένων- 

ται δασεῖς, καϑάπερ ᾿Δριστομένην τὸν Μεσσήνιον 220Ν 

φασιν, ὃς πλεῖστα “ακεδαιμονίοις πράγματα παρέσχε, 

καὶ πολλάκις ἁλοὺς ἀπέδρα παρ᾽ αὐτῶν. τοῦτον, ἢ 

ἐπειδή ποτε ἀπέϑανεν, οὕτως ἔχοντα εὑρεϑῆναι. φη- 

μὲ τοίνυν οὐδὲν ὄφελος εἶναι τοῖς γυμνῆσι τούτοις, 

οὐδ᾽ ἂν πελτασταὶ γένωνται. πρός γε τὸ δέκαιον καὶ 

σωφροσύνην ἀληϑῆ καὶ φρόνησιν, οὐδ᾽ ἂν ἔτι μᾶλ- 

λον ἀποδύσωνται καὶ γυμνοὶ περιτρέχωσι τοῦ χει- 

μῶνος ἢ τὴν Μήδων καὶ ᾿ἡράβων στολὴν λάβωσιν, 

ὥσπερ οὐδὲ αὐλεῖν ἱκανοὶ ἔσονται τὰ τῶν αὐλητῶν 

. ἐνδεδυκότες. οὐδὲ γὰρ τοὺς ὄνους ἵππους γενέσϑαι 

δυνατόν. οὐδ᾽ ἂν ἔτι πλέον τὰς ῥῖνας ἀνατμηϑὦσιν, 

οὐδ᾽ ἂν τὰς γνάϑους τρήσαντες αὐτῶν ψάλιον ἐμβά- 

λωσιν. οὐδὲ ἂν ἀφέλῃ τις τὰ σάγματα᾽ ἀλλὰ ὀγκή- 

σονται πρὸ τῶν τειχῶν πάνυ μέγα καὶ τἄλλα ποιή- 

σουσι τὰ πρέποντα αὐτοῖς. ὥστε μηδεὶς ἕνεκα τοῦ 

σχήματος νομισάτω διαφέρειν μὲ μηδενὸς μηδὲ τού- 

τῳ πεποιϑύότα λέγειν, ἀλλὰ τοὐναντίον ἅπαν. ἂν μὲν 

ἡσυχίαν ἄγω καϑάπαξ καὶ διαλέγωμαι μηδενί. ) πολλῷ 

μᾶλλον ὑπονοεῖν τοὺς ἃ ἀνθρώπους. ὡς ἂν οἶμαι σε- 

5 μνυνόμενον, ὡς σπουδαῖον κρύπτοντα᾽ πολλοὶ γὰρ 

δὴ δι᾿ αὐτὸ τοῦτο ἐθαυμάσϑησαν, τὸ σιγᾶν. ἐὰν δὲ 

ἐν τῷ μέσῳ καταστὰς μηδενὸς ὃ ἄμεινον λέγων φαίνω- 

μαι τῶν καπήλων καὶ τῶν ὀρεωχόμων, οὐκ ἐνοχλή- 

σειν, σαφῶς αὐτοὺς ἑορακότας ὁποῖός εἰμι. σχεδὸν 

δὲ τοῦτο καὶ ἐπ᾽ ἄλλων ἰδεῖν ἔστι γιγνόμενον" 

ἐπειδάν τινες ὑπονοήσωσιν ἔχειν τινὰ τοῦτο αὐτό, 
« ’ - Ρ) φ - . 

ὃ τυγχάνουσι ξητοῦντες. προσίασι καὶ ἀνερευνῶσιν 

οἷον ἘΝ 
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ἐὰν οὖν περιστέλλῃ καὶ μὴ ἐθέλῃ δεικνύειν, ἔτι μᾶλλον 
ὑπονοοῦσιν᾽" ἐὰν δὲ παραχρῆμα ἀποκαλύψῃ καὶ γένη- 
ται φανερὸς οὐκ ἔχων οὐδέν, ἀπίασι. διημαρτηκέναι 

νομίσαντες. πολὺ δὴ κρεῖττον τοῖς οὐ δεομένοις δό- 
ἕης ἀποκαλύπτεσϑαι πρὸς τοὺς πολλοὺς καὶ φανε- 
ρὸν τῷ λόγῳ ποιεῖν αὑτὸν τοῖς δυναμένοις συνεῖναι 
τὸν ἄνϑρωπον ὑποῖός ἐστιν. οἶμαι γὰρ αὐτοὺς κατα- 
φρονήσειν σαφῶς. ὡς ἔγωγε νῦν πέποιϑα οὐ συνή- 

᾿] ἤ ιν » "» , Ἁ -»Ἥ φ ἤ " 

δι σεν ἀλληλῶν ἡμᾶς. οὔτε ἐμὲ τῶν ἀκχουοντῶν οὔτε 

ἐκείνους τοῦ λέγοντος. τούτου δὲ αἴτιον ἔγωγε ϑείην 

ἂν ἐμαυτὸν μᾶλλον ἢ ὑμᾶς. μία μὲν οὖν αὕτη πρό- 
φασις τοῦ προελϑεῖν. ἑτέρα δὲ τὸ φοβεῖσϑαι μὴ δια- 
φϑαρῶ αὐτὸς διὰ τὴν ὑμετέραν ὑποψίαν καὶ τῷ ὄντι 
νομίσω προσεῖναι σπουδαῖον τι ἐμαυτῷ. μεγάλης γὰρ 
διανοίας καὶ δυνάμεως ἔοικε δεῖν, ὅταν ϑαυμάσωσιν 
ἕνα πολλοὶ καὶ διαφέρειν ἡγῶνται τῶν ἄλλων, εἰ 
μέλλει σωφρονεῖν οὗτος ὁ ἀνὴρ καὶ μηδὲν ἀνόητον 
πάσχειν μηδὲ ἐπαίρεσϑαι τοῖς τῶν πολλῶν λόγοις, 

ὥσπερ πτεροῖς" καϑάπερ τὸν ᾿᾽Δ4χιλλέα πεποίηκεν 
Ὁ κι ᾿ ᾽ . 4" »ἮὉὌ»Ἂ7ἦὋ)Ὁ᾽ , ’ 
Ὅμηρος διὰ τὴν ἀλαζονείαν ὑπὸ τῶν ὁπλῶν ἐπαιρὸ- : 

μενον καὶ φερόμενον" 
τῷ δ᾽ αὖτε πτερὰ γίγνετ᾽. ἄειρε δὲ ποιμένα λαῶ ρὰ γίγνετ᾽, ἄειρ μένα λαῶν. 

6 ἢ -» -» ἤ » , χὰ 

ἡλέκη δὲ ἐστιν ἡ τῶν πολλῶν δύναμις τοῦ πείϑειν ο.τι 
“. ᾽ " " ν᾿ Ψ »"ν -“ , ἤ 
ἂν αὐτοὶ ϑέλωσιν. οὐχ ηκιστα ἀπὸ τῶν παίδων μαϑοι 

Ὑ " κέ 3 - δ 

ὅτις ἄν, ὅταν ἀνθρώπῳ σωφρονοῦντι παιδάρια ἀκο- : 
»" ,) , Ἁ Ἁ Ἁ - 

λουϑῇ, φάσκοντα μαίνεσϑαι. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον 
- “ἡ , 

ἄπεισιν ἀγανακτῶν καϑ' αὑτόν, ἔπειτα προσκρούων 
ἤ »} “ 

ἀεὶ καὶ λοιδορούμενος ἑκάστῳ καὶ διώκων αὐτὸ τοῦτο 
" ἣ - Ἁ ᾿ ,» ν , 
ἔπαϑεν, ἐξέστη τελευτῶν, καὶ τὴν φημὴν ὑπέλαβε 

᾽ - 9 - 9 Ἁ 

ϑεὸν εἶναι, οὐ μόνον τὴν τῶν ἀνδρῶν, ἀλλὰ καὶ : 
" - ὮΝ Ἁ »" » 

τὴν τῶν παίδων. δοκεῖ δέ μοι καὶ τὸ τῶν σοφιστῶν 
γένος ἐντεῦϑεν αὔξεσϑαί ποϑεν. ἐπειδὰν πολλοὶ νεα- 
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νίσκχοι σχολὴν ἄγοντες ἕνα ϑαυμάξωσι πηδῶντες, 

καϑάπερ αἱ Βάκχαι περὶ τὸν Διόνυσον, πᾶσα ἀνάγκη 

τοῦτον τὸν ἄνϑρωπον οὐ πολλῷ τινι χρόνῳ πολλοῖς 

τῶν ἄλλων δόξαι τι λέγειν. σχεδὸν γὰρ ὥσπερ οἱ 

γονεῖς διαλέγεσϑαι τὰ παιδία διδάσκουσιν, ἐπὶ παντὶ 

χαίροντες ὅ,τι ἂν εἴπωσιν" οὐκοῦν ἐκ τούτων ϑαρρεῖ 

καὶ μᾶλλον πρόεισι, καὶ σαφέστερον ἀεὶ διαλέγεται 

καὶ τέλος ἐξ ξέμαϑε τὴν φωνὴν τῶν συνόντων, ἐάν τε 

Ἕλληνες ὦσιν ἐάν τε βάρβαροι" καὶ τοὺς σοφιστὰς 

ιο ἀνάγκη τὴν διάνοιαν τῶν ἀκροατῶν ἀναλαβεῖν, του- 

αὗτα καὶ λέγοντας. καὶ διανοουμένους ὁποῖοί ποτ᾽ ἂν 

οὗτοι τυγχάνωσιν ῦντες. εἰσὶ ὃὲ οἵ πλείους ἐπιξικοῶς ΔΝ 

ἠλίϑιοι καὶ δυστυχεῖ ἴς. οὗτος μὲν οὖν ἴσως οὐ μέγαρ 

πίνδυνος ̓  εἴ τις αὑτῷ καὶ ἑτέροις δοκεῖ δεινὸς εἶναι 

5. καὶ περιάξει πλῆϑος ἀνθρώπων ἀνοήτων᾽ ὥσπερ τὸν 

Ὀρφέα φασὶ τὰς δρῦς καὶ τὰς πέτρας καὶ τοὺς λέϑους " 

τὸ δ᾽ αὐτὸν ἀνόητον ὄντα καὶ δειλὸν καὶ ἀκόλαστον 

καὶ μηδὲν διαφέροντα τῶν βοσκημάτων ἀρετῆς τι 

νομίσαι προσήκειν αὑτῷ καὶ καλοκαἀγαϑίας . τοῦτο δὴ 

παντελῶς δεινὸν καὶ τῆς χαλεπωτάτης πασῶν ἀνοίας 

καὶ μανίας. ἀλλ᾽ ὅταν φήμη καταλαμβάνῃ τινὰ καὶ ἢ 

τοιοῦτος ἄρξηται λόγος ὑποτύφεσϑαι . δεῖ περιρρηξα 

μενον ἐκπηδᾶν γυμνὸν εἰς τὰς ὁδούς . ἐπιδεικνύντα 

πᾶσιν ὅτι μηδενός ἐστι βελτίων. ἐὰν δὲ ἐπακολουϑῃ 

9» τις φάσκων εἶναι μαϑητής, ἀπελαύνειν παίοντα καὶ 

βάλλοντα ταῖς βώλοις καὶ τοῖς ΠΝ ὡς ἀνόητον 

ἢ πονηρόν. λέγω δὲ οὐ πρὸς ἅπαντας" εἰσὶ γὰρ οἱ 

καλῶς καὶ συμφερόντως τὸ πρᾶγμα 3 πράττοντες, οἷς 

ἔδει σπένδειν καὶ ϑυμιᾶν. ἀλλ᾽ οὗς σοφοὺς ὑμῖν 

ἀποδεικνύουσι τρεῖς ἢ τέτταρας κομήτας, καϑάπερ 

τοὺς ἱερέας τῶν παρ᾽ ὑμῖν τοὺς μακαρίους λέγω, 

τοὺς ἁπάντων ἄρχοντας τῶν ἱερέων, τοὺς ἐπωνύμους 

ΟΒΑΤΙΟ ΧΧΧΥ. 48 
"» ᾿ 3 ,ὔ " , ’ Ω “ ἤ 

τῶν δύο ἠπείρων τῆς ἑσπέρας ὅλης. ταῦτα γάρ ἐστι 
Ἀ -»"Σ"7: ἤ , 

τὰ ποιοῦντα καὶ τούτους εὐδαίμονας, στέφανος καὶ 
, Ἢ , “- 

πορφύρα καὶ παιδάρια κομῶντα λιβανωτὸν φέροντα. 

πβ ταῦτα μὲν οὖν ὕπως ποτὲ ἔχει. λελέχϑω. τὸ δὲ κο- 
Γ "» 

μᾶν οὐ χρὴ πάντως ὑπολαμβάνειν ὡς ἀρετῆς ση- 
ὡ ὶ ᾽, " Ἁ ἤ “-᾿ ᾿ὼ 

μεῖον. πολλοὶ γὰρ δὴ διὰ ϑδὸν τινα κομῶώσιν ἂν- 
ν ). Ν " 3 3 

ϑρωποι᾿ καὶ γεωργοὶ κομῆται, μηδὲ τοὔνομα ἀκού-- 
, ν , ’ 

σαντές ποτε τὸ φιλοσοφίας, καὶ νὴ “4 α οἱ πλείους 
» ,. γ 

τῶν βαρβάρων, οἵ μὲν σκέπης ἕνεκεν, οἵ δὲ καὶ πρέ- 
ἡ - , ἤ ’ 

πεῖν αὑτοῖς νομίζοντες. τούτων οὐκ ἔστιν ἐπίφϑο- 
" ᾽ὃ νι. 1. ᾿ ᾽ ". ἢ -» » » 

νος οὐδεὶς οὐδὲ καταγέλαστος. ἴσως γὰρ ὀρϑῶως αὑτὸ 
’ "» -» 

πράττουσιν" ἐπεὶ καὶ τοὺς λαγῶς ὁρᾶτε τοὺς πάνυ 
3 ω Ἵ ἣ » ἤ -" 

ἀσϑενεῖς ὑπὸ τῆς δασύτητος σωξομένους, καὶ τῶν 
3 ἤ .» 3 "» , ὀρνέων τοῖς ἀσϑενεστάτοις ἐξαρκεῖ τὰ πτερὰ εἴργειν 

Ἂ Ρὼ ᾿ Ἁ ν »" 

τὸν ἄνεμον καὶ τὸ ὕδωρ, διότι ἐξ αὐτῶν πέφυκεν. 
“αὐ ον. Ἀλ ὦ ᾿ , ἢ » " 

9 ΝΜ ημξυὺς δὲ τὴν μὲν Ἀομὴν ἀφαιρουμεὲν. ὥσπερ οὗ νομξεις 

-» [7 κι Ἃ 

τῶν ἵππων, ἃς ἂν ἐθέλωσι παραβαλεῖν τοῖς ὄνοιρ, 
᾿ ς , 3 ᾿ 

καὶ τὰ γένεια ἀποκείρομεν, τὰς δὲ κεφαλὰς σκέπο- 
Ἁ Ἁ 3 ᾽ ᾿ »ἭὟ 

μεν. τοὺς δὲ ἀλεκτρυόνας ὁρῶμεν οὐδενὸς τοιούτου 

προσδεομένους, ὧν ἄνϑρωποι; σισύρας καὶ πίλους 

καὶ τοιαῦϑ᾽ ἕτερα συρράπτοντες. καίτοι ποῖος ἂν 
, " " ᾿ Ἢ 

γένοιτο πῖλος ᾿ἀρκαδικὸς ἢ Δακωνικὸς μᾶλλον ἀρ- 
6058 -» ᾿ »" ’ “ 6 Υ͂ Ἁ ’ “ὩΨΜ ’ 

 μόττων τῆς αὐτοῦ κόμης ἑκάστῳ; καὶ τί δεῖ, φησί, 

τοσούτων ὄντων σκεπασμάτων; οὐδὲν τοῖς γε πλου- 

σίοις" ἐκείνοις μὲν οὐδὲ χειρῶν οὐδὲ ποδῶν. Ἐ ἐγὼ δὲ 

ὁρῶ καὶ ταύτην τὴν πόλιν οὐδεμιᾶς ἐνδεεστέραν τῶν 

πρώτων, καὶ συνήδομαι καὶ ἀγαπῶ. τῆς γὰρ ἠπείρου 

τὸ καρτερώτατον νέμεσϑε καὶ πιότατον, πεδίων δὲ 

καὶ ὀρῶν μεταξὺ καλλίστων ἵδρυσϑε, καὶ πηγὰς 

ἀφϑονωτάτας ἔχετε καὶ χώραν εὐκαρποτάτην σύμ- 80 

παντα μυρία φέρουσαν. 
πυρούς τε ξειάς τ᾽ ἠδ᾽ εὐρυφυὲς κρῖ λευκόν, 
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καὶ πολλὰς μὲν ἀγέλας, πολλὰς δὲ ποίμνας ποιμαί- δικῶν καὶ πάντες ἐσπουδάκασιν ὑπὲρ οὐδενὸς οὕτω. 

νετε καὶ βουκολεῖτε. τῶν τε ποταμῶν οἵ μέγιστοι. καὶ μέτεστι δὲ αὐτοῦ ταῖς πρώταις πόλεσιν ἐν μέρει παρ᾽ 

πολυωφελέστατοι τὴν ἀρχὴν ἐνθένδε ἔχουσιν, ὃ τὲ ἔτος. φασὶ δὲ νῦν ἔσεσϑαι διὰ πλείονος χρόνου. τοὺς 

Μαρσύας οὗτος, διὰ μέσης τῆς πόλεως ὑμῶν δέων, τ ἢ νὰρ ἀνθρώπους οὐχ ὑπομένειν συνεχῶς ἐλαύνεσϑαι 

ὅ τε Ὄρβας. ὅτε Μαίανδρος, πολὺ πάντων τῶν ποτα- πανταχοῦ. καὶ μὴν τῶν ἱερῶν τῆς “σίας μέτεστιν Ὁ 

μῶν ϑειότατος καὶ δοφώτατος., ὃς ἑλίττων μυρίας ὑμῖν, τῆς τε δαπάνης τοσοῦτον ὅσον ἐκείναις ταῖς πό- 

καμπὰς σχεδόν τι τὴν ἀρίστην τῆς ᾿“4σίας ἔπεισι. τῆς λεσιν. ἐν αἷς ἐστι τὰ ἱερά. οὔκουν ἔγωγε ταύτης εὐὖ- 

τε Φρυγίας προκάϑησϑε καὶ Δυδίας, ἔτι δὲ Καρίας.  ποτμοτέραν ἐπίσταμαι πόλιν οὐδὲ ἀνθρώπους ἄμει- 

ἄλλα τε ἔϑνη περιοικεῖ πολυανδρύτατα, Καππάδοκές νον ξῶντας. χωρὶς Ἰνδῶν. ἐκεῖ γάρ, ὥς φασι. ποτα- 

τε καὶ Πάμφυλοι καὶ Πισίδαι, καὶ τούτοις ἅπασιν ἀγο- μοὶ ῥέουσιν οὐχ ὥσπερ παρ᾽ ὑμῖν ὕδατος, ἀλλ᾽ ὃ μὲν 

ρὰν ὑμεῖς καὶ σύνοδον παρέχεσϑε τὴν αὑτῶν πόλιν. Ἵ ἢ γάλακτος, ὁ δὲ οἴνου διαυγοῦς.. ἄλλος δὲ μέλιτος. 

καὶ τοῦτο μὲν πολλὰς τῶν ἀνωνύμων πόλεων. τοῦτο ἄλλος δὲ ἐλαίου. ῥέουσι δ᾽ ἐγγύϑεν ἐκ λόφων, ὥσπερ 

ὃὲ πολλὰς εὐδαίμονας κώμας ὑπηκόους ἔχετε. σημεῖον ἐκ μαστῶν τῆς γῆς. πάντα δὲ ταῦτα τῶν παρ᾽ ἡμῖν 

δὲ μέγιστον τῆς δυνάμεως ὑμῶν τὸ πλῆϑος τῶν φό- ἄπειρον διαφέρει πρός τε ἡδονὴν καὶ δύναμιν. τὰ 

» θῶν. ὥσπερ οἶμαι τῶν ὑποξυγίων κράτιστα δοκεῖ μὲν γὰρ ἐνθάδε γλίσχρως καὶ μόλις ἀπὸ ξῴων τινῶν ι0 

τὰ πλεῖον ἕλκοντα, οὕτω καὶ τῶν πόλεων εἰκὸς ἀρίστας καὶ φυτῶν καρποὺς ξύλων βρίξοντες καὶ τροφὴν 

εἶναι τὰς πλεῖστον ἀργύριον ὑποτελούσας. πρὸς δὲ ξῴων βδάλλοντες καὶ βλίττοντες, τὰ δὲ ἐκεῖ τῷ παντὶ 

τούτοις αἴ δίκαι παρ᾽ ἔτος ἄγονται παρ᾽ ὑμῖν καὶ συν- καϑαρώτερα, χωρὶς οἶμαι βίας καὶ πανουργίας. οἵ 

ἄγεται πλῆϑος ἀνϑρώπων. ἄπειρον δικαξομένων,, δι-13:Ν δὲ ποταμοὶ ῥέουσιν ἕνα μῆνα τῷ βασιλεῖ, καὶ φόρος 

καξόντων, ῥητόρων, ἡγεμόνων, ὑπηρετῶν, οἰκετῶν, οὗτός ἐστιν αὐτῷ, τὸν δὲ λοιπὸν χρόνον τοῖς δημόταις. 

μαστροπῶν, ὀρεωκόμων, καπήλων, ἑταιρῶν τε καὶ συνίασιν οὖν καϑ᾽ ἑκάστην ἡμέραν μετὰ παίδων καὶ 

βαναύσων" ὥστε τώ τε ὦνια τοὺς ἔχοντας πλείστης ἢ νΝ υναικῶν εἴς τὲ τὰς πηγὰς καὶ πρὸς τὰ ῥεύματα τῶν 

ἀποδίδοσϑαι τιμῆς καὶ μηδὲν ἀργὸν εἷναιτῆς πόλεως, ! ποταμῶν παίξοντες καὶ γελῶντες, ὡς ἂν ἐπ᾽ εὐωχίαν. 

μήτε τὰ ξεύγη μήτε τὰς οἰκίας μήτε τὰς γυναῖκας. φύεται δὲ παρὰ ταῖς ὕχϑαις ὅ τὲ λωτὸς ἰσχυρὸς καὶ 

᾿ τοῦτο ὃὲ οὐ μικρόν ἐστι πρὸς εὐδαιμονίαν. ὅπου ᾿ ι΄ σχεδὸν ἁ ἁπάντων σιτίων ἤδιστος, οὐχ ὥσπερ ὁ παρ᾽ 

γὰρ ἂν πλεῖστος ὄχλος ἀνθρώπων συνέῃ: πλεῖστον ἡμῖν τετράποσι τροφή; καὶ πολλὰ σήσαμα καὶ σέλινα, 

ἀργύριον ἐξ ἀνάγκης ἐχεῖ γίγνεται, καὶ τὸν τόπον  ὡἧς ἂν εἰχάσειέ τις ἐκ τῆς ὁμοιότητος" τὴν δὲ ἀρετὴν 

εἰκὸς εὐθενεῖν᾽ ὥσπερ οἶμαί φασι τὴν χώραν, οὗ οὐκ ἄξιον συμβάλλειν. γίγνεται δὲ αὐτόϑι ἕτερον 

ἂν πρύβατα πλεῖστα αὐλισϑῇ, κρατίστην γίγνεσθαι σπέρμα τῶν πυρῶν καὶ τῶν κριϑῶν ἀμείνων τροφὴ 

τοῖς γεωργοῖς διὰ τὴν κόπρον, καὶ πολλοὶ δέονται τῶν καὶ μᾶλλον συμφέρουσα. φύεται δὲ ἐν κάλυξι μεγά- : 

ποιμένων παρ᾽ αὐτοῖς αὐλίξειν τὰ πρόβατα. τοιγαρ- Υ λαις. οἷον ῥόδων, εὐοσμοτέραις δὲ καὶ μείξοσι. ταύτας 

οὖν μέγιστον νομίξεται πρὸς ἰσχὺν πόλεως τὸ τῶν τὰς ῥέξας καὶ τὸν καρπὸν ἐσθίουσιν, οὐδὲν πονήσαν- 
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τες. εἰσὶ δὲ ὀχετοὶ πολλοὶ δέοντες ἐκ τῶν ναμάτων, 

οὗ μὲν μείζους, οἱ δὲ ἐλάττους. συμμιγνύντες ἀλλή- 

λοις. τῶν ἀνθρώπων πεποιηκότων ; ὕπως ἂν αὐτοῖς 

δοκῇ. μετοχετεύουσι ὃ ῥᾳδίως, ὥσπερ ἡμεῖς τὸ ἐν 

5 τοῖς κήποις ὕδωρ. ἔστι δὲ καὶ λουτρὰ πλησίον αὐτοῖς 

ὕδατος. τὸ μὲν ϑερμὸν λευκότερον ἀργύρου τὸ δὲ 

ὑπὸ τοῦ βάϑους καὶ τῆς ψι χφότητος κυανοῦν. ἐνταῦ- 

ϑα νήχονται 1 γυναῖκες ἅμα καὶ παῖδες, καλοὶ πάντες. 

ἔπειτα οἶμαι κατακλινέντες ἐν τοῖς λειμῶσιν ἔδουσι 

καὶ μινυρίξουσιν. εἰσὶ δὲ λειμῶνες αὐτόϑι πάγκαλοι 

καὶ φύσις ἀνϑῶν τε καὶ δένδρων παρεχόντων τὴν! μὲν 

σκιὰν ἄνωϑεν ἐξ ὕψους. τὸν ὃὲ καρπὸν ἐν ἐφικτῷ 

τοῖς βουλομένοις λαβεῖν νευόντων τῶν κλάδων. οἵ 

τε ὕρνιϑες κατάδουσιν. οἱ μὲν ἐν τοῖς ὄρεσιν ἐγκα- 

ἃ ϑήμενοι , πολύ τι πλῆϑος, οἵ δὲ ἄνωϑεν ἀπὸ ἀκρεμό- 
ν 

νῶν. εὐφωνότεροι τῶν παρ ἡμῖν ὀργάνων. πνεῦμά 

τε ἀεὶ μέτριον διαρρεῖ, καὶ τῶν ἀέρων ἡ κρᾶσις ὁμοία 

διὰ παντός, μάλιστα δὲ ἔοικεν ἀρχομένῳ ϑέρει. πρὸς 

δὲ τούτοις ὅ τε οὐρανὸς ἐκεῖ καϑαρώτερος καὶ τὰ 

ἄστρα πλείω καὶ δὲ πλεῖον τε- 

τραχοσίων ἑτῶν. πᾶν το τὸν χρόνον τοῦτον ὡραῖοι καὶ 

“δ “.ὯΔ λαμπροτερα. ξῶσι 

νέοι καὶ οὔτε γῆρας ἐστι παρ᾽ 

τούτων δὲ τοιούτων ὄντων καὶ τοσούτων 

ἐκείνοις οὔτε νόσος 

οὔτε πενία. 

ὑπαρχόντων ἀγαθῶν, 

μενοι Βραχμᾶνες, οἵ χαίρειν ἐάσαντες τούς τε ποτα- 
ὁμῶς εἰσὶν ἄνϑρῶποι καλου- 

μοὺς ἐκείνους καὶ τοὺς παρ᾽ αὐτοῖς ἐρριμμένους ἐχκ- 40} 

τραπέντες ἰδίᾳ τε συλλογίξονται καὶ φροντίξουσι, 

πόνους τε ϑαυμαστοὺς ἀναλαβόμενοι τοῖς σώμασιν 

οὐδενὸς ἀναγκάζοντος καὶ καρτερήσεις δεινὰς ὑπομέ- 

φυνοντες. φασὶ δὲ ἐξαίρετον αὐτοῖς εἶναι μίαν πηγὴν 

τὴν τῆς ἀληϑείας, πολὺ πασῶν ἀρίστην καὶ ϑειοτά- 

την, ἧς οὐδέποτε τοὺς γευσαμένους ἐμπίμπλασϑαι. 

ν, 
ὁ ν 

Ι 
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ς - μι , ᾿ 
τὰ μὲν οὖν ἐκεῖθεν λόγος ἐστὶν: ἁψευδής. ἤδη γάρ 

-" 3 “ -“"Β Ὺ 

τινες τῶν ἀφικνουμένων ἔφασαν" ἀφικνοῦνται δὲ 
3 ὔ δ τ 

οὐ πολλοί τινες ἐμπορίας ἕνεκεν" οὗτοι δὲ ἐπιμίγνυν- 
Ἂν" Ἁ - Ψ ῇ) 3 “» 

ται τοῖς πρὸς ϑαλάττῃ. τοῦτο δὲ ἀτιμὸν ἐστιν ᾿Ινδῶν 
ἢ " » "» “ 3 , 9 

ι τὸ γένος, οἵ τε ἄλλοι φεύγουσιν αὐτούς. τούτους ἀνάγ- 

κῃ ὁμολογεῖν ὑμῶν εὐδαιμονεστέρους, τῶν δὲ ἄλλων 
ὑμᾶς, πλὴν ἑνὸς ἀνθρώπων ἔτι γένους, τῶν πολυ- 

χρυσοτάτων. τὸ δὲ χρυσίον λαμβάνουσι παρὰ μυρμή- 
κων. οὗτοι δέ εἰσιν ἀλωπέκων μείξονες. τἄλλα δὲ 
ὅμοιοι τοῖς παρ᾽ ἡμῖν. ὀρύττουσι δὲ κατὰ γῆς. ὥσπερ 
οὗ λοιποὶ μύρμηκες. ὁ δὲ χοῦς αὐτοῖς ἐστι χρυσίον κα- 
ϑαρώτατον πάντων χρυσίων καὶ στιλπνότατον. εἰσὶν 
οὖν πλησίον ἐφεξῆς; ὥσπερ κολωνοὶ τοῦ ψήγματος, 

χαὶ τὸ πεδίον ἅπαν ἀστράπτει. χαλεπὸν οὖν ἰδεῖν 

ἐστι πρὸς τὸν ἥλιον, καὶ πολλοὶ τῶν ἐπιχειρούντων 
ἰδεῖν τὰς ὄψεις διεφϑάρησαν. οἱ δὲ προσοικοῦντες 
ἄνϑρωποι τὴν μεταξὺ χώραν διελϑόντες ἔρημον οὖσαν 
οὐ πολλὴν ἐφ᾽ ἁρμάτων. ὑποξεύξαντες ἵππους τα- 
χίστους. ἀφικνοῦνται τῆς μεσημβρίας, ἡνίκα δεδύ- 

χασι κατὰ γῆς ἔπειτα φεύγουσι τὸν χοῦν ἁρπάσαν- 2 
τες. οἵ δὲ αἰσϑανόμενοι διώκουσι καὶ μάχονται κατα- 
λαβόντες. ἕως ἂν ἀποϑάνωσιν ἢ ἀποκτείνωσιν ἀλκι- 

μώτατοι γάρ εἰσι ϑηρίων ἁπάντων. ὥστε οὗτοί γε 
ἐπίστανται τὸ χρυσίον ὁπόσου ἐστὶν ἄξιον, καὶ οὐδὲ 
προΐενται πρότερον ἢ ἀποϑανεῖν. φέρε δή, τέμας 

ἄλλους τῶν καϑ᾽ ἡμᾶς εὐδαίμονας ἀκούομεν; Βυξαν- 

τίους. χώραν τε ἀρίστην νεμομένους καὶ ϑάλατταν 

ΠΡ εὐκαρποτάτην. τῆς δὲ γῆς ἠμελήκασι διὰ τὴν ἀρετὴν 
“»ἭἬ , ς ,. » Ἁ 

τῆς ϑαλάττης. ἡ μὲν γὰρ διὰ μακροῦ φέρει τὸν καρ- 
- »" "»" ς Ἁ ᾿ 

πὸν αὐτοῖς καὶ δεῖ λαβεῖν ἐργασαμένους , ἡ δὲ αὐτό- 
ϑεν μηδὲν πονήσασιν. 
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ΒΟΡΥΣΘΕΝΙΤΊΚΟΣ, ΟΝ ΑΝΕΓΝΩ ἘΝ 

ΤῊΙ ΠΑΤΡΊΔΙ. 

3 ἤ Ἁ Ν - " 

Ἐτύγχανον μὲν ἐπιδημῶν ἐν Βορυσϑένει τὸ ϑέ- 
. “ ,. ".., ᾿ ᾿ " ; 

ρος. οπότε εἰσέπλευσα μετὰ τὴν φυγὴν. βουλομενος 
" ιν ν.." Ὺ Ὕ μι. 

ἐλϑεῖν, ἐὰν δύνωμαι, διὰ Σκυϑῶν εἰς Γέτας, ὅπως 

ϑεάσωμαι τἀκεῖ πράγματα ὁποῖά ἐστι. καὶ δὴ καὶ 

περιεπάτουν περὶ πλήϑουσαν ἀγορὰν παρὰ τὸν Ὕπα- 

᾿ νιν. ἡ γὰρ πόλις τὸ μὲν ὄνομα εἴληφεν ἀπὸ τοῦ Βο- 

ρυσϑένους διὰ τὸ κάλλος καὶ τὸ μέγεϑος τοῦ ποτα- 

μοῦ, κεῖται δὲ πρὸς τῷ Ὑπάνιδι ἢ τε νῦν καὶ ἡ πρότε- 

ρον οὕτως ὠκεῖτο. οὐ πολὺ ἄνωϑεν τῆς Ἱππολάου 
, » " » 7 , »" , 

καλουμένης ἀκρᾶς ἕν τῷ κατ ἀντιχρυ. τοῦτο δέ ἐστι 

τῆς χώρας ὀξὺ καὶ στερεόν, ὥσπερ ἔμβολον, περὶ ὃσυμ- 
πέπτουσιν οἵ ποταμοί. τὸ δὲ ἐντεῦϑεν ἤδη λιμναάξουσι 

μέχρι ϑαλάττης ἐπὶ σταδίους σχεδὸν τι διακοσίους᾽ 

καὶ τὸ εὔρος οὐχ ἧττον ταύτῃ τῶν ποταμῶν. ἔστι δὲ 

αὐτοῦ τὸ μὲν πλέον τέναγος καὶ γαλήνη ταῖς εὐδίαις 

ὥσπερ ἐν λέμνῃ γίγνεται σταϑερά. ἐν δὲ τοῖς δεξιοῖς 

φαίνεται ποταμός, καὶ τεχμαίρονται οἱ εἰσπλέοντες 

ἀπὸ τοῦ δεύματος τὸ βάϑος. ὄϑενπερ καὶ ἐξίησι. διὰ 

τὴν ἰσχὺν τοῦ ῥοῦ" εἰ δὲ μή, ῥαδίως ἂν ἐνεφράττετο 

τοῦ νότου πολλοῦ κατὰ στόμα εἰσπνέοντος. τὸ δὲ λοι- 

πὸν ἠών ἐστιν ἑλώδης καὶ δασεῖα καλάμῳ καὶ δέν- 

δροις. φαίνεται δὲ τῶν δένδρων πολλὰ καὶ ἐν μέσῃ 

τῇ λίμνῃ. ὡς ἱστοῖς προσεοικέναι. καὶ ἤδη τινὲς τῶν 

ἀπειροτέρων διήμαρτον, ὡς ἐπὶ πλοῖα ἐπέχοντες. 

ταύτῃ δὲ καὶ τῶν ἁλῶν ἐστι τὸ πλῆϑος., ὅϑεν οἱ πλεί- 
ους τῶν βαρβάρων λαμβάνουσιν ὠνούμενοι τοὺς 

ἅλας καὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ Σκυϑῶν οἱ Χερρόνησον 

οἰκοῦντες τὴν Ταυρικήν. ἐκδιδόασι δὲ οἵ ποταμοὶ εἰς 
- 

" 
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ϑάλατταν παρὰ φρούριον ᾿“λέκτορος . ὃ λέγεται τῆς 

γυ ναικὸς εἶναι τοῦ Σαυροματῶν βασιλέως. ἡ δὲ πό-. 

λιο ἡ τῶν Βορυσϑενιτῶν τὸ μέγεϑος ἐστιν οὐ πρὸ ς 

μον τὴν 2 παλαιὰν δόξαν διὰ τὰς συνεχεῖς ἁλώσεις καὶ τοὺς 

πολέμους. ἅτε γὰρ ἐν μέσοις οἰκοῦσα τοῖς βαρβάροις 

τοσοῦτον ἤδη χρόνον. καὶ τούτοις σχεδόν τι τοῖς πο- 

λεμικωτάτοις, ἀεὶ μὲν πολεμεῖται . πολλάκις δὲ καὶ 

ἑάλωκε" τὴν δὲ τελευταίαν καὶ μεγίστην ὁ ἅλωσιν οὐ 
ν δ 

πρὸ πλειόνων ἢ σίξ ντήκοντα καὶ ἑχατὸν ἐτῶν. εἷλον 

δὲ καὶ ταύτην Γέται καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἐν τοῖς ἀριστε- ΠῚ 

ι ἄκ.κ-. 
ροῖς τοῦ Πόντου πόλειξ μέχρι ᾿Δἀπολλωνίας. ὅϑεν δὴ 

χαὶ σφόδρα ταπεινὰ τὰ πράγματα κατέστη τῶν ταύτῃ 

Ἑλλήνων, τῶν μὲν οὐκέτι συνοικισϑεισῶν πόλεων, 

τῶν δὲ φαῦλ ὡς. καὶ τῶν πλείστων βαρβάρων εἰς αὐ- 

τὰς συρρυέντων. πολλαὶ γὰρ δή τινες ἁλώσεις κατὰ 

πολλὰ μέρη γεγόνασι τῆς Ἑλλάδος, ἅτε ἐν πολλοῖς 

τόποις διεσπαρμένης. ἁλόντες δὲ τότε οἱ Βορυσϑε- 

νῖται πάλιν Ὁ συνῴκησαν; ἐθελόντων. ἐμοὶ δοκεῖν, τῶν 

Σχυϑῶν διὰ τὸ δεῖσθαι τῆς ἐμπορίας καὶ τοῦ κατά- 

πλου τῶν γἱ {3 λλ ἤνων. ἐπαύσαντο γὰρ εἰσπλέοντες ἀνα- 

στάτο᾽' ἕηξ πόλεως γενομένης. ἅτε οὐκ ἔχοντες ὃμο- 

φώνους τοὺς ὑποδεχομένους, οὐδὲ αὐτῶν Σκυϑώῶν 

ἀξιούντων οὐδὲ ἐπισταμένων ἐμπόριον αὐτῶν κατα- 

σκευάσασϑαι τὸν Ἑλληνικὸν τρόπον. σημεῖον δὲ τῆς 

ἀναστάσεως ἢ τὲ φαυλύτης τῶν οἰκοδομημάτων καὶ 

τὸ συνεστάλϑαι τὴν πόλιν εἰς βραχύ. μέρει γάρ τινι, 

προσῳκοδόμηται τοῦ παλαιοῦ περιβόλου, καϑ' ὃ πύρ- 

γοι τινὲς οὐ πολλοὶ διαμένουσιν οὐ πρὸς τὸ μηννε 

οὐδὲ πρὸς τὴν ἰσχὺν τῆς πόλεως. τὸ δὲ μεταξὺ συμ- 

πέφρακται κατ᾽ ἐκεῖνο ταῖς οἰκίαις οὐκ ἐχούσαις ὁποῖα 

διαλείπει. τειχίον δὲ περιβέβληται πάνυ ταπεινὸν 

καὶ ἀσϑενές. τῶν δὲ πύργων εἰσίτινες πολὺ ἀφεστῶ- 

ῬΙΟ. ΠΙ. 4 
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τες τοῦ νῦν οἰκουμένου, ὥστε: μηδ᾽ εἰκάσαι ὅτι μιᾶς 

ἦσον πόλεως. ταῦτά τὲ δὴ οὖν σημεῖα ἐναργῆ τῆς 

ἁλωσεῶς καὶ τὸ μηδὲν τῶν ἀγαλμάτων διαμένειν 

ὑγιὲς τῶν ἐν τοῖς ἱεροῖς , ἀλλὰ σύμπαντα λελωβημένα 

εἶναι, ὥσπερ τὰ ἐπὶ τῶν μνημάτων. ὕπερ οὖν ἔφην, 

ἔτυχον περιπατῶν πρὸ τῆς πόλεως; καί τινες ἐξῇσαν 

ἔνδοϑεν τῶν Βορυσϑενιτῶν πρὸς ἐμέ, ὥσπερ εἰωϑε- 439. 

σαν᾽ ἔπειτα Καλλίστρατος ἐφ᾽ ἵππου τὸ μὲν πρῶτον 

παρίππευσεν ἡμᾶς ἔξωϑεν προσελαύνων, παρελϑὼν 

δὲ ὀλίγον κατέβη. καὶ τὸν ἵππον τῷ ἀκολούϑῳ παρα- 

δοὺς αὐ τὸς πάνυ κοσμίως προσῆλϑεν ὑπὸ τὸ ἱμάτιον 

τὴν χεῖρα ὑποστείλας. παρέξωστο δὲ μάχαιραν μεγά- 

λην τῶν ἱππικῶν καὶ ἀναξυρίδας εἶχε καὶ τὴν ἄλλην 

στολὴν Σκυϑικὴν, ἄνωθέν δὲ τῶν ὦμῶν ἱμάτιον 

5 μικρὸν μέλαν. λεπτόν, ὥσπερ εἰώϑασιν οἵ Βορυσϑε- 

νῖται. χρῶνται ὃὲ καὶ τῇ ἄλλῃ ἐσϑῆτι μελαίνῃ ὡς τὸ 

πολὺ ἀπὸ γένους τινὸς Σχυϑῶν τῶν Μελαγχλαίνων, 

ὡς ἐμοὶ δοχοῦσι.,. κατὰ τοῦτο ὀνομασϑέντων ὑπὸ τῶν 

Ἑλλήνων. ἦν δὲ ὡς ὀκτωκαίδεκα ἐτῶν ὁ Καλλίστρα- 

0) τὸς. πάνυ καλὸς καὶ μέγας ; πολὺ ἔχων Ἰωνικὸν 

τοῦ εἴδους. ἐλέγετο δὲ καὶ τὰ πρὸς τὸν πόλεμον ἀν- 

δρεῖος εἶναι. καὶ πολλοὺς Σαυροματῶν τοὺς μὲν ἄνῃ- 

ρηκέναι; τοὺς δὲ αἰχμαλώτους εἰληφέναι. ἐσπουδάκει 

ὃὲ καὶ περὶ λόγους καὶ φιλοσοφίαν ; ὥστε καὶ ἐκπλεῦ- 

5 σαι σὺν ἐμοὶ ἐπεϑύμει. διὰ πάντα δὴ ταῦτα εὐδοκίμει 

παρὰ τοῖς πολίταις. οὐχ ἥκιστα δὲ ἀπὸ τοῦ κάλλους. 

καὶ εἶχε πολλοὺς ἐραστάς. πάνυ γὰρ δὴ τοῦτο ἐμμε- 

μένηκεν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς μητροπόλεως, τὸ περὶ τοὺς 

ἔρωτας τοὺς τῶν ἀρρένων ὥστε κινδυνεύουσιν ἀνα- 

ίπεϑειν καὶ τῶν βαρβάρων ἐνίους οὐκ ἐπ᾿ ἀγαϑῷ σχε- 

δόν, ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἐκεῖνοι τὸ τοιοῦτον ἀποδέξ ξαιντο, βαρ- 

βαρικῶς καὶ οὐκ ἄνευ ὕβρεως. εἰδὼς οὖν αὐτὸν φι- 
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λύμηρον ὅ ὄντα περὶ τούτου εὐϑὺς ἐπυνθανόμην. σχε- 

δὸν δὲ καὶ πάντες οἵ Βορυσϑενῖται περὶ τὸν ποιητὴν 

ἐσπουδάκασιν ἴσως διὰ τὸ πολεμικοὶ εἶναι ἔτι νῦν, εἰ 

μὴ ἄρα καὶ τὴν πρὸς τὸν ᾿Δχιλλέα εὔνοιαν. τοῦτον 

μὲν γὰρ ὑπερφυῶς τιμῶσι, καὶ νεὼν τὸν μὲν ἐν τῇ 

νήσῳ τῇ “Ἵχιλλέως καλουμένῃ ἵδρυνται, τὸν δὲ ἐν τῇ 

πόλει. ὥστε οὐδὲ ἀκούειν ὑπὲρ οὐδενὸς ἄλλου ϑέλου- 

σιν ἢ Ὁμήρου. καὶ τἄλλα οὐκέτι σαφῶς ἑλληνίξοντες 

διὰ τὸ ἐν μέσοις οἰκεῖν τοῖς βαρβάροις, ὅμως τήν γὲ 

Ν Ἰλιάδα ὀλίγου πάντες ἴσασιν ἀπὸ στόματος. ξῖπον 

οὖν προσπαίξων πρὸς αὐτόν, Πότερόν σοι δοκεῖ; ῶ 

Καλλέστρατε, ἀμείνων ποιητὴς Ὅμηρος ἢ Φωκυ- 

λίδης; καὶ ὃς γελάσας ἔφη. ᾽4λλ᾽ οὐδὲ ἐπίσταμαι 

ἔγωγε τοῦ ἑτέρου ποιητοῦ τὸ ὄνομα, οἶμαι δὲ μηδὲ 

τούτων μηδένα. οὐδὲ γὰρ ἡγούμεϑα ἡμεῖς ἄλλον τινὰ 

ποιητὴν ἢ Ὅμηρον. τοῦτον δὲ σχεδόν τι οὐδὲ ἄλ- 

λος οὐδεὶς ἀγνοεῖ. μόνου γὰρ Ὁμήρου μνημονεύ- 

ουσιν οἷ ποιηταὶ αὐτῶν ἐν τοῖς ποιήμασιν; ἃ καὶ ἀλ- 

λως μὲν εἰώϑασι λέγειν, ἀεὶ δὲ ὁπόταν μέλλουσι μάχε- 

σϑαι παρακελεύωνται τοῖς αὑτῶν [ὥσπερ τὰ Τυρ- 

ταίου ἐν “ακεδαίμονι ἐλέγετο]. εἰσὶ δὲ πάντες οὗτοι 

τυφλοὶ καὶ οὐχ ἡγοῦνται δυνατὸν εἶναι ἄλλως τινὰ 

ποιητὴν γεν ῦσο. Τοῦτο μέν. ἔφην; ἀπολελαύκασιν 

[οἱ ποιηταὶ αὐτῶν] ἀπὸ Ὁμήρου ὥσπερ ἀπὸ ὀφϑαλμίας. 

τὸν δὲ Φωκυλίδην ὑμεῖς μὲν οὐκ ἐπίστασϑε, ὡς λέ- 

)γειβ᾽ πάνυ δὲ τῶν ἐνδόξων γέγονε ποιητῶν. ὥσπερ 

οὖν ἐπειδάν τις τῶν ἐμπόρων καταπλεύσῃ πρὸς ὑμᾶς 

οὐ πρότερον παραγεγονώς, οὐκ εὐθὺς ἠτιμάσατε 

αὐτόν, ἀλλὰ πρότερον γευσάμενοι τοῦ οἴνου: κἂν 

ἄλλο τι φορτίον ἃγῃ: δεῖγμα λαβόντες ; ἐὰν μὲν 

ἀρέσῃ ὑμᾶς, ὠνεῖσϑε. εἰ δὲ μή; ἐᾶτε" οὕτως. ἔφην. 

καὶ τῆς τοῦ Φωκυλέδου ποιήσεως ἔξεστί σοι λαβεῖν 
ΑΥ 
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δεῖγμα ἔμβραχυ. καὶ γάρ ἐστιν οὐ τῶν μακράν τινα 

καὶ συνεχῆ ποίησι ν εἰρόντων. ὥσπερ ὁ ὑμέτερος μίαν 

ἑξῆς διέξεισι μάχην ἐν πλείοσιν ἢ πεντακισχιλίοις 

ἔπεσιν. ἀλλὰ κατὰ δύο καὶ τρία ἔπη αὐτῷ καὶ ἀρχὴν 

λαι μ! ἐβάνει. ὴ ποίησις καὶ πέρας ὥστε καὶ προστίϑησι 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ καϑ᾽ ἕκαστον διανόημα» ἅτε σπου- 

δαῖον καὶ πολλοῦ ἄξιον ἡγούμενος. οὐχ ὥσπερ Ὅμη- 

ρος οὐδαμοῦ τῆς ποιήσεως ὠνόμασεν αὑτόν. ἢ οὐ 

δοχεῖ σοι εἰκότως προσϑεῖναι Φωκυλίδης τῇ τοιαύτῃ 

γνώμῃ καὶ ἀποφάσει. 

καὶ τόδε Φωκυλίδου: πόλις ἐν σκοπέλῳ κατὰ 

κόσμον 

οἰκεῦσα σ σμικρὴ χρέσσων Νένου ἀφραινούσης. 

ἀλλ᾽ οὐ πρὸς ὧν Ἰλιάδα καὶ Ὀδύσσειαν τὰ ὕτα τὰ 

ἔπη ἐστὶ τοῖς μὴ παρέργως ἀκροωμένοις: ἢ μᾶλλον 

ὑμῖν ἀκούειν συ νέφερε περὶ τῶν τοῦ “Ἵχιλλέως πηδή- 

σεών τεκαὶ ὀρούσεων καὶ τῆς φωνῆς, ὅτι μόνον φϑεγ- 

ξάμενος ἔτρεπε τοὺς Τρῶας; ταῦτα μᾶλλον ὠφελεῖ 

ὑμᾶς ἐκμανϑάνοντας ἢ ἐκεῖνο. ὅτι ἡ μικρὰ πόλις ἐν 

τραχεῖ σχκοπέλῳ κειμένη κρείττων ἐστὶ καὶ εὐτυ- 

χεστέρα κατὰ κόσμον οἰκοῦσα ἢ μεγάλ ἢ ἐν λείῳ καὶ 
, 

πλατεῖ πεδίῳ. ἐάνπερ ἀκόσμως καὶ ἀνόμως ὑπὸ ἀν- 

ϑροώπων ἀφρόνων οἰκήται; χαὶ ὃς οὐ μάλα ἡδέως 

ἀποδεξάμενος. Ὦ ἕένε. εἶπεν, ὅτι ἡμεῖς σε ἀγαπῶμεν 

καὶ σφόδρα αἰδούμεϑα᾽ ὡς ἄλλως » γεοὐδεὶς ἂν ἠνέσχετο 

Βορυσϑενιτῶν εἰς Ὅμ ἤθον καὶ ᾿Δχιλλέατοιαῦτα εἰπόν- 

τος. ὁ μὲν γὰρ ϑεὸς ἡμῶν ἐστιν. 

'ἰσχεδόν τι μετὰ τοὺς 
βουλόμενος αὐτόν, 

ὡς ὁρᾷς, ὁ δὲ καὶ 

ϑεοὺς τιμᾶται. κἀγὼ πραῦναι 

ἅμα δὲ ἐπί τι χρήσιμον ἀγαγεῖν. 

Παραιτοῦμαί σε, εἶπον, 

ἔχειν μοι. 

’ 

καϑ'΄ Ὅμηρον συγγνώμην 

αὖϑις γάρ ποτε 
᾽ Υ͂ ᾽ ' ψ ΝῊἫἣ Α ω Ε ω 

ἐπαινεσόμεϑα  4χιλλέα τε καὶ Ὅμηρον οσα δοκεῖ ἡμῖν 

" ᾿ » ν 
δὲ τὸ Χαχὺν νυνυν εἰθήται. 
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ὀρϑῶς λέγειν. τὸ δὲ παρὸν σκεπτέον ἂν εἴη τὸ τοῦ 

᾿Φωχυλίδου᾽ ὡς ἐμοὶ δοκεῖ σφόδρα καλῶς λέγειν ὑπὲρ 

τῆς οὐμηνηηνὴ Σχόπει,. ἔφη. ἐπεὶ καὶ τούσδε ὁρᾷς πᾶν- 

5 ἐπιϑυμοῦντας ἀκοῦσαί σου καὶ διὰ τοῦτο συνερ- 

ἡ νι δεῦρο πρὸς τὸν ποταμόν, καίτοι οὐ σφόδρα 

ἀϑορύβως ἔχοντας. οἶσϑα γὰρ δήπου ὅτι χϑὲς οἱ Σκύ- 

ἅ)γαι προσελάσαντες μεσημβρίας τοὺς μέν τινας ἀπέ- 

κτειναν τῶν σχοπῶν οὐ προσέχοντας. τοὺς δὲ ἐξω- 

γρήκασιν ἴσως" οὐ γάρ πῶ ἐπιστάμεϑα διὰ τὸ μακρο- 

τέραν αὐτοῖς γενέσϑαι τὴν φυγὴν; ἅτε οὐ πρὸς τὴν 

πόλιν φεύγουσιν. ἣν δὲ τῷ ὕντι ταῦτα οὕτω: καὶ αἵ 

τε πύλαι συνεκέκλειντο καὶ τὸ σημεῖον ἤρτο ἐπὶ τοῦ 

τείχους τὸ πολεμικόν. ἀλλ᾽ ὅμως οὕτως ησαν φιλή- 

ον χοῦν καὶ τῷ τρόπῳ Ἕλληνες. ὥστε μικροῦ δεῖν ἅπαν- 

82 ἢ 
"] 

τες παρῆσαν ἐν τοῖς ὅπλοις » βουλόμενοι ἀκούειν. χά- 

γὼ ἀγάμενος αὐτῶν τὴν προϑυμίαν,. Βούλεσϑε. ἔφην. 

καϑιξώμεϑα ἰόντες ποι τῆς πόλεως; τυχὸν γὰρ νῦν 

οὐ πάντες ὁμοίως ἀκούουσιν ἐν τῷ βαδίέζξειν. ἀλλ᾽ οἱ 

ὄπισϑεν πράγματα ἔχουσι καὶ παρέχουσι τοῖς πρὸ 

αὑτῶν. σπεύδοντες ἐγγυτέρω προσολθεῖν. ὡς δὲ 

τοῦτο εἶπον, εὐθὺς ὥρμησαν ἅπαντες εἰς τὸ τοῦ Διὸς 

ἱερόν. οὗπερ εἰώϑασι βουλ εὐεσϑαι. καὶ οἵ μὲν πρὲ- 

σβύτατοι καὶ οἱ γνωριμώτατοι καὶ οἱ ἐν ταῖς ἀρχαῖς 

κύκλῳ καϑέξοντο ἐπὶ βάϑρων" τὸ δὲ λοιπὸν πλήϑος 

ἐφειστήκεσαν. ἣν γὰρ εὐὑρυχωρία πολλὴ πρὸ τοῦ νεῶ.᾿ 

πάνυ οὔν. ἄν τιβ ἤσϑη τῇ ὄψει φιλόσοφος ἀνήρ. ὅτι 

ὕπαντες ἦσαν τὸν ἀρχαῖον τρόπον, ὥς φησιν Ὅμηφος 

τοὺς Ἕλληνας, κομῶντες καὶ τὰ γένεια ἀφεικότες, εἷς 

δὲ ἐν αὐτοῖς μόνος ἐξυρημένος, καὶ τοῦτον ἐλοιδό- 

ρουν τε καὶ ἐμίσουν ἅπαντες. ἐλέγετο δὲ οὐκ ἄλλως 

τοῦτο ἐπιτηδεύειν, ἀλλὰ κολακεύων Ῥωμαίους καὶ 

τὴν πρὸς αὐτοὺς φιλίαν ἐπιδεικνύμενος" ὥστε εἶδεν 
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ἄν τις ἐπ᾽ ἐκείνου τὸ αἰσχρὸν τοῦ πράγματος καὶ 
οὐδαμῇ πρέπον ἀνδράσιν. ἐπεὶ δὲ ἡσυχία ἐγένετο, εἷ- 

πον ὅτι δοκοῦσί μοι ὀρϑῶς ποιεῖν, πόλιν οἰκοῦντες 

ἀρχαίαν καὶ Ἑλληνίδα, βουλόμενοι ἀκοῦσαι περὶ πό- 

5λεῶς. καὶ πρώτόναγε, ἔφην, ὅ,τι ἐστὶν αὐτὸ τοῦτο 

ὑπὲρ οὗ ὁ λόγος γ, μι σαφῶς" οὕτω γὰρ ἂν εἴητε 

ἅμα ἠσϑημένοι καὶ ὁποῖόν τί ἐστιν. οἵ γὰρ πολλοί, 
ἔφην, ἄνϑρωποι τὸ ὄνομα αὐτὸ ἴσασι καὶ φϑέγγον- 

ται τοῦ πράγματος ἑκάστου, τὸ δὲ πρᾶγμ᾽ ἀγνοοῦσιν. 

ιο οἵ δὲ πεπαιδευμένοι τοῦτο φροντίζουσιν, ὅπως καὶ 

τὴν δύναμιν εἴσονται ἑκάστου οὗ λέγουσιν" οἷον τὸ 
τοῦ ἀνθρώπου ὄνομα πάντες οὕτω λέγουσιν οἵ ἑλλη- 
νίξοντες. ἐὰν δὲ πύϑῃ τινὸς αὐτῶν ὅ,τι ἐστὶ τοῦτο, 
λέγω δὲ ὁποῖόν τι καὶ καϑ᾽ ὃ μηδενὶ τῶν ἄλλων ταὐ- 

ι τόν, οὐκ ἂν ἔχοι εἰπεῖν ἀλλ᾽ ἢ δεῖξαι μόνον αὑτὸν 
Ἂν 

ἢ ἄλλον, ὥσπερ οἵ βάρβαροι. ὁ δὲ ἔμπειρος τῷ πυν- 
᾿ ΡΥ 9 ᾿ ἊΨ, ἣν ' 

ϑανομένῳ τί ἐστιν ἀνϑρῶπος ἀποχρένεται οτι ξῷον 43 Ν 
' " ,." ς “ , " -» ᾿ Ψ ’ 

λογικον ϑνητον. τὸ γαρ τοῦτο εἰναιγμόνῷ ἀνϑρωπῷ 
“μ»ν » 7] ᾿ Ἀ ἤ 

συμβέβηκε καὶ οὐδενὶ ἄλλῳ. οὕτως οὐν καὶ τὴν πόλιν 
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τῷ ὄντι πόλιν ἀπὸ τῶν διοικούντων᾽ ὥσπερ χορὸν 

ἴσως φαίημεν ἂν μουσικόν. τοῦ κορυφαίου μουσικοῦ 

ὄντος. τῶν δὲ ἄλλων ἐκείνῳ συνεπομένων καὶ μηδὲν 

παρὰ μέλος φϑεγγομένων ἢ μικρὰ καὶ ἀδήλως. ἀγα- 

ϑὴν μὲν γὰρ ἐξ ἁπάντων ἀγαϑῶν πόλιν οὔτε τις γενο- 

μένην πρότερον οἶδε ϑνητὴν οὔτε ποτὲ ὡς ἐσομένην 

ὕστερον ἄξιον διανοηϑῆναι, πλὴν εἰ μὴ ϑεῶν μακάρων 

χατ᾽ οὐρανόν, οὐδαμῶς ἀκίνητον οὐδὲ ἀργόν, ἀλλὰ 

σφοδρὰν οὖσαν καὶ πορευομένην. τῶν μὲν ἡγουμένων 

τε καὶ πρώτων ϑεῶν χωρὶς ἔριδος καὶ ἥττης οὔτε 

γὰρ ἐρίξειν ϑεοὺς οὔτε ἡττᾶσϑαι ϑέμις οὔτε ὑπ᾽ ἀλ- 

λήλων ἅτε φίλων οὔτε ὑπὸ ἄλλων κρειττόνων. ἀλλα 

πράττειν. ἀκωλύτως τὰ σφέτερα ἔργα μετὰ πάσης φι- 

λίας ἀεὶ πάντων κοινῆς τῶν μὲν φανερωτάτων πο- 

ρευομένων ἑκάστου καϑ' ἑαυτόν οὐ πλανωμένων 

ἄλλως ἀνόητον πλάνην, (ἀλλὰ χορείαν εὐδαίμονα χο- 

ρευόντων μετά τε νοῦ καὶ φρονήσεως τῆς ἄκρας .) 

τοῦ δὲ λοιποῦ πλήϑους ὑπὸ τῆς κοινῆς φορᾶς ἀγομὲ- 

νου μιᾷ γνώμῃ καὶ ὁρμῇ τοῦ σύμπαντος οὐρανοῦ. μέαν 
» " » 

γὰρ δὴ ταύτην καϑαρῶς εὐδαίμονα πολιτείαν εἴτε καὶ 
- ἂ μ Υ͂ ’ 

ι᾿πν πόλιν χρὴ καλεῖν, τὴν ϑεῶν πρὸς ἀλλήλους κοινωνίαν, 
ς ὶ ἤ Ἁ ἣ ἴ " 3 4" 

ἢ ἐάν τε καὶ σύμπαν τὸ λογικον περιλάβῃ τις. ἀνϑρῶ 

" ω" ᾿ " ᾽ ’ 3 - 

2) φασὶν εἶναι πλῆϑος ἀνϑρώπων ἐν ταὐτῷ κατοικοῦν - 
.1 ᾿ Γι ν, , ΝΑ ᾿ »" [7 “»" 

τῶν ὑπὸ νόμου διοικούμενον. ἤδη οὖν δῆλον οτι τῆς 
)Ἅ ᾽ -»" »" 

προσηγορίας ταύτης οὐδεμιᾷ προσήκει τῶν καλουμέ- 

νῶν πόλεων τῶν ἀφρόνων καὶ ἀνόμων. οὔκουν οὐδὲ 
περὶ Νίνου εἴη ἂν ὃ ποιητὴς ὡς περὶ πόλεως εἰρηκώς, 

45 ἀφραινούσης γε αὐτῆς. ὥσπερ γὰρ οὐδὲ ἄνϑρωπος 
ἐχεῖνός ἐστιν ᾧ μὴ πρόσεστι τὸ λογικόν, οὕτως οὐδὲ 
πόλις, ἡ μὴ συμβέβηκε νομίμῳ εἶναι. νόμιμος δὲ οὐκ 
ἂν εἴη ποτὲ ἄφρων καὶ ἄκοσμος οὖσα. ἴσως οὖν ξη- 

τήσαι ἄν τις, εἰ ἐπειδὰν οἵ ἄρχοντες καὶ προεστῶτες 
40 ὦσι φρόνιμοι καὶ σοφοί, τὸ δὲ λοιπὸν πλῆϑος διοικῆ- 

ται κατὰ τὴν τούτων γνώμην νομίμως καὶ σωφρόνως, 
τὴν τοιαύτην χρὴ καλεῖν σώφρονα καὶ νόμιμον καὶ 

89 καὶ 
Ι 

πων σὺν ϑεοῖς ἀριϑμουμένων, ὡς παῖδες σὺν ἀνδράσι 

λέγονται μετέχειν πόλεως: φύσει πολῖται ὄντερ, οὐ 

τῷ φρονεῖν τε καὶ πράττειν τὰ τῶν πολιτῶν οὐδὲ τῷ 

κοινωνεῖν τοῦ νόμου, ἀσύνετοι ὄντες αὐτοῦ. ἔκ δὲ 

τῶν ἄλλων πανταχοῦ πασῶν σχεδὸν ἁπλῶς ἡμαρτη- 

μένων τε καὶ φαύλων πρὸς τὴν ἄκραν εὐθύτητα τοῦ 

ϑείου καὶ μακαρίου νόμου καὶ τῆς ὀρϑῆς διοικησεῶς, 

ὅμως δὲ πρὸς τὸ παρὸν εὐπορήσωμεν παράδειγμα τὸ. 

τῆς ἐπιεικέστερον ἐχούσης πρὸς τὴν παντελῶς διε- 

φϑαρμένην, ὡς ἐν πᾶσι νοσοῦσι τὸν 7 ἐλαφρότατα 
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διάγοντα τῷ κοι κιοτοα διακειμένῷ παραβαλλοντες. ἐγὼ μικροῦ τυφλὸς τὸ μὲν ἄλλο φῶς ἀποστρέφοιτο, πρὸς 

αὐτὸν δὲ τὸν ἥλιον ἀναβλέποϊ, ἔχει μὲν δὴ τὰ ἡμέ- 7.) 

τέρα οὕτω. σὺ δὲ εἰ ϑέλεις πᾶσιν ἡμῖν χαρίσασϑαι, 

ἣ ᾿ , - Μῇ “- Γ᾿ 

μὲν οὐν προῦ τι τοιοῦτον ὠρμῶν τῷ ψαίάν: ἀν μεταἕ ὺ δὲ 

πρεσβύτατορ ὁ αὐτῶν καὶ μμμμῶν ἀξ ξίωμα ἔχων. εἶπε 
ἃ δὲ πάνυ εὐλαβούμενος. Μηδαμῶς Νὰ ξένε ΣΝ γροικον 

μηδὲ βαρβαρικὸν ἡγήσῃ τὸ τοιοῦτον. ὅτι μεταξὺ λέ- 

γοντί σοι ἐμποδὼν ἐ ἐγενόμην. παρ᾽ ὑμῖν μὲν γὰρ οὐχ 
ἔϑος ἐστὶ τὸ τοιοῦτον διὰ τὸ πολλὴν ἀφϑονίαν εἶνάϊ᾽ 

τῶν ἐκ φιλοσοφίας λόγων καὶ περὶ παντὸς ὅτου ἂν 

ἐπιϑυμῇ τις ἐξεῖναι παρὰ πολλῶν ἀκοῦσαι" παρ᾽ ἡμῖν 

δὲ ὥσπερ τέρας τι τοῦτο πέφηνε τὸ σὲ ἡμῖν ἀφικέ- 
σϑαι. τὸ δὲ λοιπὸν σχεδόν τι δεῦρο ἀφικνοῦνται ὀνό- 
ματι Ἕλληνες, τῇ δὲ ἀληϑείᾳ βαρβαρώτεροι ἡμῶν, 

ἔμποροι καὶ ἀγοραῖοι., δάκη φαῦλα καὶ οἷνον πονηρὸν 

εἰσκομίξοντες καὶ τά γε παρ᾽ ἡμῶν οὐδὲν βελτέω τού- 
τῶν ἐξαγόμενοι. σὲ δὲ αὐτὸς ἡμῖν ὁ ̓ Δ4χιλλεὺς ἔοικε 

δεῦρο ἀπὸ τῆς νήσου διαπέμψαι, καί σὲ πάνυ μὲν 
ἡδέως ὁρῶμεν, πάνυ δὲ ἡδέως ἀκούομεν ὅ,τι ἂν λέγῃς. 

οὐ μέντοι πολύν τινα χρόνον ἡγούμεϑα ἔσεσϑαι τοῦ- 

τον οὐδὲ βουλόμεϑα., ἀλλά σε εὖ πράξαντα οἴκαδε 

κατελϑεῖν τὴν ταχίστην. νῦν οὖν ἐπεὶ ἥψω τῷ λόγῳ 
τῆς ϑείας διοικήσεως, αὐτός τε ἀνεπτέρωμαι δαιμο- 

᾿ ι . ᾿ ᾿ νι, ῇ » " " 

νίῶρ καὶ τουσδὲ ορῶ πάντας ὀὁργῶντας πρὸς ἐκεῖνον Υ 
ΠΡΟ ΤΗΝΕ ΕἸΒΕΝΝΡΛ ΗΝ τὸν λόγον" καὶ γὰρ ημῖν ἔδοξας μ ἐἑγαλοπρεπῶς καὶ " 

᾿Ὶ , Ἵ» [χ 

τοῦ πράγματος οὐκ ἀναξίως ὁσα εἶπας εἰρηκέναι, ὡς 
Ἢ ᾿ ῦ 
αν μαλιστα ἡμεῖς βουλοίμεϑα ἀκοῦσαι. τῆς μὲν γὰρ 
᾽ ᾿ Ρ , - 

ἀκριβεστέρας ταύτης φιλοσοφίας ἄπειροί ἐσμεν, Ὁμή- 
ν᾽ 6 Υ.. ) ω , ' 

ρου δὲ, ὡς οἶσϑα, ἐρασταὶ καί τινὲς οὐ πολλοὶ Πλά- 
ὑμ"".- εἰ ν.. " τ να 3 " ᾽ " 

τῶνος᾽ ὧν δὴ καμὲ ορᾶς οντα, ἀεί πυτὲ ἐντυγχάνοντα 
"" , " χ ἡ "", , , "» 

80 τοῖς ἐκείνου ὁοπὼῶς ἂν δυνωμαι" καίτοι ἴσως ἀτοπον 

δι δ βαρβαρίζοντα τῶν πολιτῶν μάλιστα τῷ ἑλληνικωτάτῳ 
ἡννηνοωνννμαμν 

καὶ σοφωτάτῳ χαίρειν καὶ συνεῖναι. καϑάπερ εἴ τς 

τὸν μὲν ὑπὲρ τῆς ϑνητῆς πόλεως ἀναβαλοῦ λόγον; 

ἐὰν ἄρα σχολὴν ἡμῖν οἱ γείτονες παράσχωσιν εἰς αὔριον 5 

καὶ μὴ δέῃ προσγυμνάξεσϑαι αὐτοῖς, ὥσπερ ἔϑος 

ἡμῖν τὸ πολύ" περὶ δὲ τῆς ϑείας. εἴτε πόλεως εἴτε 

διακοσμήσεως φίλον σοι καλεῖν. εἰπὲ ὅπῃ τε καὶ πῶς 

ἔχει, ὡς δύνασαι ἐγγύτατα τείνων τῆς τοῦ Πλάτωνος 

ἐλευϑερίας περὶ τὴν φράσιν, οἷον δὴ καὶ ἄρτι ποιεῖν 19 

ἡμῖν ἔδοξας. εἰ γὰρ μηδενὸς ἄλλου, τῆς γξ φωνῆς 

συνίεμεν ὑπὸ συνηϑείας ὅτι οὐ μικρὸν οὐδὲ πόρρω 

τοῦ Ὁμήρου φϑέγγεται. κἀγὼ σφόδρα 7ὲ ἤσϑην τῇ 2 “ 

ἁπλότητι τοῦ πρεσβύτου. καὶ γελάσας εἶπον, Ὦ φίλε 

Ἱεροσῶν. εἴ με ἐκέλευες χϑὲς εἰσβεβληκότων ὑμῖν 

τῶν πολεμίων λαβόντα ὅπλα ὥσπερ τὸν ᾿Δχιλλέα 

μάχεσϑαι; τὸ μὲν ἕτερον ἐπείσϑην ἄν. πειρώμενος 

ἀμύνεσϑαι ὑπὲρ ἀνδρῶν φίλων, τὸ δὲ ἕτερον οὐκ ἂν 

οἶμαι ἐδυνάμην. καίτοι σφόδρα βουλόμενος, ὁμοίως 

τῷ ̓ Αχιλλεῖ ἀγωνίξεσϑαι. καὶ νῦν ὧν κελ εὔεις ποιήσω : 

τὸ ἕτερον; προϑυμήσομαι εἰπεῖν τὸν λόγον, ὡς ἂν 

ἐγὼ δύνωμαι κατ᾽ ἐμαυτόν" 

ἀνδράσι δὲ προτέροισιν ἐριξέμεν οὐκ ἐθελήσω, 

οὔτε Πλάτωνι οὔτε Ὁμήρῳ. οὐ γάρ τοι οὐδὲ τῷ Εὐ- 

ρύτῳ φησὶ συν νου εν ὃ ποιητὴς ὅτι ἤριξε πρὸς τοὺς . 

κρείττονας. οὐ μέντοι σπουδῆς γ. ἔφην, οὐδὲν ἀπο- 

μ πλείψομεν. ταῦτα δὲ εἰπὼν πρὸς ἐκεῖνον οὐδὲν ἧττον 

ὑπεχινούμην καὶ ἀνεφερόμην τρόπον τινὰ ἀναμνη- 

σϑεὶς Πλάτωνός τε καὶ Ὁμήρου. τὸ μὲν δὴ τῆς πόλεως 

οὕτως ᾿ ἐφην: δεῖ ἀκούειν ὡς οὐκ ἄντικρυς τῶν ἡμὲ- 
ΝᾺ ἢ 

Ι ρῶν τὸν κύσμον ἀποφαινομένων πόλιν" ἐναντίον 

γὰρ ἂν ὑπῆρχε τοῦτο τῷ λόγῳ τῷ περὶ τῆς πόλεως, ἥν, 
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ὥσπερ οὖν εἶπον, σύστημα ἀνθρώπων ὡρίσαντο ἵ ἅμα 

τε οὐκ ἣν ἴσως πρέπον οὐδὲ πιϑανὸν κυρίως εἰπόντας 

εἶναι τὸν κόσμον ξῷον ἔπειτα φάσκειν ὡς ἔστι πόλις. 

τὸ γὰρ αὐτὸ πόλιν τε καὶ ξῶον οὐκ ἂν οἶμαι ῥαδίως 

ὑπομένοι τις ὑπολαβεῖν ἀλλὰ τὴν νῦν διακόσμησιν, 

ὑπηνίκα διήρηται καὶ μεμέρισται τὸ πᾶν εἰς πολλᾶς 

τινας μορφὰς φυτῶν τε καὶ ξώων ϑνητῶν καὶ ἀϑανά- 

τῶν; ἔτι δὲ ἀέρος καὶ γῆ9 καὶ ὕδατος καὶ πυρός, νοῦ 

δὲ ἧττον πεφυκὸς ἐν ἅπασι τούτοις καὶ μιᾷ ψυχῇ καὶ 

δυνάμει διεπόμενον, ἁμῃγέπῃ πόλει προσεικάξουσι διὰ 

τὸ πλῆϑος τῶν ἐν αὐτῇ γιγνομένων τε καὶ ἀπογιγνο- 

μένων. ἔτι δὲ τὴν τάξιν καὶ τὴν εὐκοσμίαν τῆς διοι- 

κήσεως. ὁ δὲ λόγος οὗτος ἔμβραχυ ἐσπούδακε συναρ- 

μόσαι τῷ ϑείῳ τὸ ἀνθρώπειον γένος καὶ ἑνὶ λόγῳ 

περιλαβεῖν πᾶν τὸ λογικόν, κοινωνίας ἀρχὴν καὶ δι-ἣ 

καιοσύνης μόνην ταύτην ἰσχυρὰν καὶ ἄλυτον εὑρί- 

σκῶν. πόλις μὲν γὰρ δὴ κατὰ τοῦτο ἂν εἴη λεγομένη 

μὰ 4: οὐ φαύλων οὐδὲ μιαρῶν τυχοῦσα ἡγεμόνων 

οὐδὲ ὑπὸ τυράννων τε καὶ δήμων καὶ δεκαρχιῶν δὴ 

καὶ ὀλιγαρχιῶν καί τινῶν ἄλλων τοιούτων ἀρρωστη- 
Υ͂ ᾿ Ἀ ο͵ ᾿. κι 

μάτῶν διαφορουμένη καὶ στασιαζουσα τὸν ἅπαντα 

χρόνον, ἀλλὰ τῇ σωφρονεστάτῃ καὶ ἀρίστῃ βασιλείῳ 

κεκοσμημένη, τῷ ὄντι βασιλευομένη κατὰ νόμον μετὰ 

πάσης φιλίας καὶ ὁμονοίας" ὅπερ δὴ ὁ σοφώτατος 

25 καὶ ὃ πρεσβύτατος ἄρχων καὶ νομοϑέτης ἅπασι προσ- 

τάττει ϑνητοῖς καὶ ἀϑανάτοις. ὃ τοῦ σύμπαντος ἦγε- 

μὼν οὐρανοῦ καὶ τῆς ὅλης δεσπότης οὐσίας. αὐτὸς 

οὕτως ἐξηγούμενος καὶ παράδειγμα παρέχων τὴν ΜΙΝ 

αὑτοῦ διοίκησιν τῆς εὐδαίμονος καὶ μακαρίας κατα- 

40 στάσεως" ὃν οἷ ϑεῖοι ποιηταὶ μαϑόντες ἐκ Μουσῶν 

ὑμνοῦσιν ἅμα καὶ ὀνομάξουσι πατέρα ϑεῶν καὶ ἀν- 

ϑρώπων. κινδυνεύει γὰρ οὖν δὴ τὸ ποιητικὸν γένος οὐ 

ἡ) ἢ 

Ι 

ΟΒΑΤΙΟ ΧΧΧΥΙ. ὅ9 

πάνυ ἄστοχον εἶναι τῶν ἱερῶν λόγων οὐδὲ ἄπο στόχου 

φϑέγγεσϑαι τὰ τοιαῦτα πολλάκις, οὐ μέντοι οὐδὲ με- 

μυῆσ ϑαι καϑαρῶς κατὰ ϑεσμὸν καὶ νόμον τῶν μυου- 

μένων οὐδὲ εἰδέναι τοῦ σύμπαντος περὶ τῆς ἀληϑείας 

σαφὲς οὐδέν, ὡς ἔπος εἰπεῖν" ἀτεχνῶς δὲ ἔοικεν ὅ 

ὅμοιον εἶναι τοῖς ἔξω περὶ ϑύρας ὑπηρέταις. τῶν τε- 

λετῶν. πρόϑυρα κοσμοῦσι καὶ βωμοὺς τοὺς ἐν τῷ 

φανερῷ καὶ τἄλλα τὰ τοιαῦτα παρασκευάξουσιν, 

οὐδέ ποτ᾽ ἔνδον παριοῦσιν. ὅϑεν δὴ καὶ ϑεράποντας 

Μουσῶν αὑτοὺς ὀνομάζουσιν, οὐ μύστας οὐδὲ ἄλλο 

σεμνὸν ὄνομα. οὐχοῦν, ὡς ἔφην ; τοὺς πλησίον ἀνα- 

στρεφομένους τελετῆς τινος πρὸς ταῖς εἰσόδοις εἰκὸς 

τό γε τοσοῦτον τῶν ἔνδοϑεν αἰσϑάνεσϑαί τινοβ. ἥτοι 

ϑήματος ἐκβοηϑέντος ἑνὸς μυστικοῦ ἢ πυρὸς ὑπερφα- 

νέντοβ ; καὶ τοῖς ποιηταῖς ἐνίοτε, λέγω δὲ τοῖς πάνυ 

ἀρχαίοις; φωνή τις ἐκ Μουσῶν ἀφίκετο βραχεῖα καί 

πού τις ἐπέίπνοια ϑείας φύσεώς τε καὶ ἀληϑείας, χα- 

ϑάπερ αὐγὴ πυρὸς ἐξ ἀφανοῦς λάμψαντος" ἃ ἔπασχον 

ἐχ Μουσῶν καὶ κατείχοντο Ὅμηφός τε καὶ Ἡσίοδος. 

οἷ δὲ μετ᾽ ἐκείνους ὕστερον ἐπὶ σκηνὰς καὶ ϑέατρα 

τὴν αὑτῶν σοφίαν ἀγαγόντες ἀμύητοι ἀμυήτοις πολ- 

᾿ λάκις ἐξέφερον ἀτελῆ παραδείγματα ὀργίων" θαῦμα 

᾿ξόμενοι δὲ ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐπεχείρουν. αὐτοὶ τελεῖν 

τὸν ὄχλον, τῷ ὄντι βακχείων τινὰς σκηνὰς ἀκαλύπτους 

πηξάμενοι ἔν τισι τραγικαῖς τριόδοις. οὗτοι δ᾽ οὖν 

πάντες οὗ ποιηταὶ κατὰ ταὐτὰ τὸν πρῶτον καὶ μέγιστον 

ϑεὸν πατέρα καλοῦσι συλλήβδην. ἅπαντος τοῦ λογὲ- 

κοῦ γένους καὶ δὴ καὶ βασιλέα. οἷς πευϑόμενοι οἵ ἄν- 

ϑρῶποι Διὸς βασιλέως ἱδρύονται βωμούς, καὶ δὴ καὶ 

πατέρα αὐτὸν οὐχ ὀκνοῦσι προσαγορεύειν τινὲς ἐν 

ταῖς εὐχαῖς, ὡς τοιαύτης τινὸς ἀρχῆς καὶ συστάσεως 

οὔσης τοῦ παντός. ὥστε ταύτῃ γε οὐδὲ οἶκον δοκοῦσί 



ΝΕ" ΡΙΟΝΙΒ ΒΟΕΒΥΒΞΤΗΕΝΙΤΙΟΑ ΟΒΑΤΙΟ ΧΧΧΥ͂Ι. 61 

μοι ὀκνῆσαι ἂν ἀποφήνασϑαι τοῦ Διὸς τὸν ἅπαντα ἐν σύνης ἀποχωρήσαντα τῶν ἄλλων καϑ' αὑτὸν ἐν ὄρει 

χύσμον. εἴπερ ἐστὶ πατὴρ τῶν ἐν αὐτῷ, καὶ νὴ 4Ζία 

πόλιν, ὥσπερ ἡμεῖς προσεικάξομεν. κατὰ τὴν μείξονα 

ἀφχήν. βασιλεία 7 γὰρ πόλει μᾶλλον ἢ οἴκῳ πρεπόντως 

ἂν λέγοιτο. οὐ γὰρ δὴ βασιλέα εἰπόντες τὸν ἐπὶ τῶν 

ὅλων οὐκ ἂν βασιλεύεσϑαι τὸ ὅλον ὁμολογοῖεν οὔ "δὲ 

βασιλεύεσθαι φήσαντες οὐκ ἂν πολιτεύεσϑαι φαῖεν 

οὐδὲ εἶναι πολιτείαν βασιλικὴν τοῦ παντός. πολι- 
ν᾽ ΕἸ - ͵ " ᾿ 

τείαν δ΄ αὖ συγχωροῦντες πόλιν οὐκ ἂν ἀποτρέποιντο 

ὁμολογεῖν Ἶ τι τούτῳ παραπλήσιον τὸ πολιτευόμενον. 

ὅδε μὲν οὖν ὁ τῶν φιλοσόφων λόγος, ἀγα ϑὴν καὶ 

φιλάνϑρωπον ἀποδεικνὺς κοινωνίαν δαιμόνων καὶ 

ἀνθρώπων, μεταδιδοὺς νόμου καὶ πολιτείας οὐ τοῖς 

τυχοῦσι τῶν ξῴων. ἀλλ᾽ ὅσοις μέτεστι λόγου καὶ φρο- 

νήσεως, π πολὺ κρείττω καὶ δικαιοτέραν τῆς Μακῶωνι- 

κῆς νομοϑεσίας εἰσηγούμενος. καϑ' ἣν σὐδὲ ὑπάρ- 

χει τοῖς Εἴλωσι γενέσϑαι Σπαρτιάταις" ὅϑεν δὴ καὶ 

διατελοῦσιν ἐπιβουλεύοντες τῇ Σπάρτῃ. ἕτερος δὲ 

μῦϑος ἐν ἀπορρήτοις τελεταῖς ὑπὸ μάγων ἀνδρῶν 

ἄδεται ϑαυμαξόμενος, οἱ τὸν ϑεὸν τοῦτον ὑμνοῦσιν 

ὡς τέλειόν τε καὶ πρῶτον ἡνίοχον τοῦ τελειοτάτου 

ἅρματος. τὸ γὰρ Ἡλίου ἅρμα νεώτερόν φασιν εἷναι 

πρὸς ἐκεῖνο κρινόμενον, φανερὸν ὃὲ τοῖς πολλοῖς, 

ἅτε προδήλου γιγνομένης τῆς φορᾶς. ὅϑεν ποινῆς 

: φήμης τυγχάνειν, ὡς ἔοικεν, ἀπὸ πρώτων σχεδόν τι 

τῶν ποι ητῶν ἀνατολὰς [καὶ δύσεις] ἑκάστοτε λεγόντων 

κατὰ ταὐτὰ πάντα ἐξηγουμέ νῶν ξευγνυμένους τε τοὺς 

ἵππους καὶ τὸν Ἥλιον αὐτὸν ἐπιβαίνοντα τοῦ δέφρου. 

τὸ δὲ ἰσχυρὸν καὶ τέλειον ἅρμα τὸ Διὸς οὐδεὶς ἄρα 

ὕμνησεν ἀξίως τῶν τῇδε οὔτεΌμηρος οὔτε Ἡσίοδος, ἀλ- 

λὰ Ζωροάστρης καὶ μάγων παῖδες ἄδουσι παρ᾽ ἐκείνου 

μαϑόντες" ὃν Πέρσαι λέγουσιν ἐ ἔρωτι σοφίας καὶ δικαιο- 

τινὶ ξῆν᾽ ἔπειτα ἁφϑῆναι τὸ ῦρος πυρὸς ἄνωϑεν 

πολλοῦ κατασχήψαντος συνεχῶς τὲ κάεσϑαι. τὸν οὖν 

βασιλέα σὺν τοῖς ἐλλογιμωτάτοις Περσῶν ἀφιανεῖ- 

ον σϑαι πλησίον. βουλόμενον εὔξασϑαι τῷ ϑεῷ᾽ καὶ τὸν 5 

ἄνδρα ἐξελϑεῖν ἐκ τοῦ πυρὸς ἀπαϑῆ, φανέντα δὲ αὐὖ- 

τοῖς ἵλεῶν ϑαρρεῖν κελεῦσαι καὶ ϑῦσαι ϑυσίας τινάς. 

ὡς ἥκοντος εἰς τὸν τόπον τοῦ ϑεοῦ. συγγίγνεσθϑαί 

τὲ μετὰ ταῦτα οὐχ ἅπασιν. ἀλλὰ τοῖς ἄριστα πρὸς 

ἀλήϑειαν πεφυχόσι καὶ τοῦ ϑεοῦ συνιέναι δυναμέ- 

νοις. οὺς Πέρσαι μάγους ἐκάλεσαν. 

ϑεραπεύειν τὸ δαιμόνιον, οὐχ ὡς Ἕλληνες ἀγνοίᾳ 

ἐπισταμένους 

τοῦ ὀνόματος οὕτως ὀνομάξουσιν ἀνϑρώπους γόητας. 

ἐχεῖνοι δὲ τά τε ἄλλα δρῶσι κατὰ λόγους ἀμόνι καὶ 

δὴ τῷ Διὶ ἀμ ἅρμα Νισαίων ἵππων" οἵ δέ 

εἶσι κάλλιστοι καὶ μέγιστοι τῶν κατὰ τὴν Ῥυλὰ τῷ 

δὲ γὲ Ἡλίῳ ἕνα ἵππον. ἐξηγοῦνται δὲ τὸν μῦϑον 

οὐχ ὥσπερ οἵ παρ᾽ ἡμῖν προφῆται τῶν Μουσῶν ἕκα- 

στα φράξουσι μετὰ πολλῆς πειϑοῦς, ἀλλὰ μάλα αὖ- 

ϑαδῶς. εἶναι γὰρ δὴ τοῦ σύμπαντος μίαν ἀγωγήν τε. 

καὶ ἡνιόχησιν ὑπὸ τῆς ἄχρας ἐμπειρίας τε καὶ ῥώμης 

γιγνομένην ἀεί, καὶ ταύτην ἄπαυστον ἐν ἀπαύστοις 

αἰῶνος περιόδοις. τοὺς δὲ Ἡλίου καὶ Σελήνης δρό- 

μουβ; καϑάπερ εἶπον, μερῶν εἶναι κινήσεις, ὅϑεν 

ἐπ᾽ αὐτῶν ὁρᾶσϑαι σαφέστερον. τῆς δὲ τοῦ σύμ- 

παντος κι νήσεως χαὶ φορᾶς μὴ συνιέναι τοὺς πολλούς, 

ἀλλ᾽ ἀγνοεῖν τὸ μέγ εϑὸς τοῦδε τοῦ ἀγῶνος. τὸ δὴ 

μετὰ τοῦτο αἰσχύνομαι φράξειν τῶν ἵππων πέρι καὶ 

τῆς ἡνιοχήσεως: ὅπως ἐξηγούμενοι λέγουσιν, οὐ πάνυ 

τι φροντίζοντες σμοιόν σφισι γίγνεσθαι πανταχῇ τὸ: 

τῆς εἰχόνος. ἴσως γὰρ ἂν φαινοίμην ἄτοπος παρὰ 

Ἑλληνικά τε καὶ χαρίεντα ἄσματα βαρβαρικὸν ἄσμα 
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φωτός, ἐπώνυμος Ἑστίας. ὅμως δὲ οὐκ ἀποτρέπονται 

τῆς εἰκόνος. ἀλλὰ ἐνεξεῦχϑαί φασι καὶ τοῦτον τῷ ἄρ- 

ματι. μένειν δὲ κατὰ χώραν χαλινὸν ἀδάμαντος ἐν-- 

δακόντα. ΦΘΗΝ δὲ πανταχόϑεν αὑτῷ τοῖς 

μέρεσι, καὶ τὼ δύο τὼ πλησίον ὁμοίως πρὸς αὐτὸν : 

ἐγκλίνειν 9 ἀτεχνῶς ἐπιπίπτοντε καὶ ὠϑουμένω᾽ τὸν 

δὲ ἐξωτάτω πρῶτον ἀεὶ περὶ τὸν ἑστῶτα ὡς νύσσαν 

φέρεσϑαι. τὸ μὲν οὖν πολὺ μετ᾽ εἰρήνης καὶ φιλέαρ 

ΜῈ διατελοῦσιν ἀβλαβεῖς ὑπ᾽ ἀλλήλων. ἤδη δέ ποτε ἐν 

μήκει χρόνου καὶ πολλαῖς περιόδοις ἰσχυρὸν ἄσϑμα 

τοῦ πρώτου προσπεσὸν ἄνωθϑεν. οἷα δὴ ϑυμοειδοῦρ, 

ἐθϑέρμηνε τοὺς ἄλλους, σφοδρότερόν γε μὴν τὸν τε- 

οἱἰμλευταῖον᾽ τήν τε δὴ χαίτην περιέφλεξεν αὐτοῦ, ἧ 

μάλιστα ἠγάλλετο. καὶ τὸν ἅπαντα κόσμον. τοῦτο δὲ 

τὸ πάϑος ἅπαξ Ἕλληνας μνημονεύοντάς φασι Φαέ- 

ϑοντι προσάπτειν; οὐ δυναμένους μέμφεσϑαι τὴν 

Διὸς ἡνιόχησιν, τούς τὲ Ἡλίου δρόμους οὐκ ἐϑέλον- 

τας ψέγειν. διό φασι νεώτερον ἡνίοχον; Ἡλίου παῖδα 

ϑνητὸν ἐπιϑυμήσαντα χαλεπῆς καὶ ἀσυμφόρου πᾶσι 

τοῖς ϑνητοῖς, παιδιᾶς, αἰτησάμενον παρὰ τοῦ πατρὸς 5 

ἐπιστῆναι τῷ δίφρῳ. φερόμενόν τε ἀτάκτως πάντα 

καταφλέξαι ξῷα καὶ φυτά, καὶ τέλος αὐτὸν δια- 

φϑαρῆναι πληγέντα ὑπὸ κρείττονος πυρός. πάλιν δὲ 

ὅταν διὰ πλειόνων ἐτῶν ὁ Νυμφῶν καὶ Ποσειδῶνος 

ἱερὸς πῶλος ἐπαναστῇ παρὰ τὸ σύνηϑες ἀγωνιάσας ' 

καὶ ταραχϑεὶς ἱδρῶτι πολλῷ κατατακλύσῃ τὸν αὐτὸν 

τοῦτον ἅτε ὁμόξυγα, πειρᾶται δὴ τῆς ἐναντίας τῇ 

πρότερον φϑορᾶ. ὕδατι πολλῷ χειμαξόμενος. καὶ του- 

οὔτον ἕνα χειμῶνα διηγεῖσϑαι τοὺς Ἕλληνας ὑπὸ 

νεότητός τὲ καὶ μνήμης ἀσϑενοῦς. καὶ 4Ιευκαλί- Ὁ 

ὠνα βασιλεύοντα τότε ἀφίσιν ἀρκέσαι πρὸ τῆς παν- 

τελοῦς φϑορᾶς. ταῦτα δὲ σπανίως συμβαίνοντα δο- 

ἐπάδων᾽ ὅμως ὃὲ τολμητέον. φασὶ τῶν ἵππων τὸν πρῶ- 

τον ἄνωϑεν ἀπείρῳ διαφέρειν κάλλει τε καὶ μεγέϑει 

καὶ ταχυτῆτι. ἅτε ἔξωϑεν περιτρέχοντα τὸ μήκιστον 

τοῦ δρόμου, αὐτοῦ Ζηνὸς ἱερόν" πτηνὸν δὲ εἷναι" τὴν 

ὅ δὲ χρόαν λαμπρόν, αὐγῆς τῆς καϑαρωτάτης᾽ τὸν δὲ 

Ἥλιον ἐν αὐτῷ καὶ τὴν Σελήνην σημεῖα προφανῆ 

ὁρᾶσϑαι, ὥσπερ οἶμαι καὶ τῶνδε τῶν ἵππων ἐστὶ ση- 

μεῖα , τὰ μὲν μηνοειδῆ, τὰ δὲ ἀλλοῖα. ταῦτα δὲ ὑφ ΘΟ 

ἡμῶν ὁρᾶσϑαι συνεστραμμένα, καϑάπερ ἐν αὐγὴ 

ι0 λαμπρᾷ φλογὸς σπινϑήρας ἰσχυροὺς διαϑέοντας. 

ἰδίαν δὲ κένησιν ἔχειν καϑ᾽ αὑτά, καὶ τἄλλα ἄστρα 

δι᾿ ἐκείνου φαινόμενα καὶ σύμπαντα ἐκείνου πεφυ- 

κότα μέρη τὰ μὲν περιφέρεσϑαι 6 σὺν αὐτῷ μίαν ταύ- 

την ἔχοντα κένησι ν. τὰ δὲ ἄλλους ϑεῖν δρόμους. μὰ ΔῊΝ 

ιτὉ 'χάνειν ὃὲ παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ταῦτα μὲν ἰδίου ἕκα-᾿ 

στον ὀνόματος" τὰ δὲ ἄλλα κατὰ πλῆϑος ἀϑρόα, δια- 

νενεμημένα εἷς τινα σχήματα χαὶ μορφάς. ὁ μὲν δὴ 

λαμπρότατος ἵππος καὶ ποικιλώτατος αὐτῷ τε Ζιὶ 

προσφιλέστατος, ὧδέ πῶς ὑμνούμενος ὑπ᾽ αὐτῶν. 

ν ϑυσίας τε καὶ τιμὰς ἅτε πρῶτος εἰκότως πρώτας 

ἔλαχε" δεύτερος ὃὲ μετ᾽ ἐκεῖνον ἁπτόμενος αὐτοῦ 

καὶ πλησιαίτατος Ἥρας ἐπώνυμος. εὐήνιος καὶ μα- 

λακός, πολὺ δὲ ἥττων κατά τε ῥώμην καὶ τάχος. 

χρόαν δὲ τῇ μὲν αὑτοῦ φύσει μέλας ' φαιδρύνεται δὲ 

ᾳ. ἀεὶ τὸ καταλαμπόμενον Ἡλίῳ" τὸ δὲ σκιασϑὲν ἐν τῇ 

περιφορᾷ τὴν αὑτοῦ μεταλαμβάνει τῆς χρόας ἰδέαν. 

τρίτος Ποσειδῶνος ἱερός. τοῦ δευτέρου βραδύτερος. 

τούτου δὲ μυϑολογοῦσιν εἴδωλον οἱ ποιηταὶ γενέσϑαι 

παρ᾽ ἀνθρώποις. ἐμοὶ δοκεῖν. ὅντινα ὀνομάξουσι Πή- 

30 ρλημῃ καί φασιν ἀνεῖναι κρήνην ἐν Κορίνϑῳ χα- 

ράξαντα τῇ ὁπλῇ. ὁ δὲ δὴ τέταρτος εἰκάσαι πάντων 

ἀτοπώτατος. στερεός τε καὶ ἀκίνητος, οὐχ ὕπως πτε- 



4 ΠΙΟΝΙΒ ΒΟΒΝΥΒΤΗΕΝΙΤΙΟΑ 

κεῖν μὲν ἀνθρώποις διὰ τὸν αὑτῶν ὄλεϑρον γίγνε- 

σϑαι μὴ κατὰ λόγον μηδὲ μετέχειν τῆς τοῦ παντὸς 

τάξεως. λανϑάνειν δὲ αὐτοὺς ὀρϑῶς γιγνόμενα καὶ 
ἅ ᾽ -ν ἤε σ᾿ - ᾿. - 

κατὰ γνώμην τοῦ σώξοντος καὶ χυβερνῶντος τὸ πᾶν. 
ε 

"ἢ ᾽’ Ἂν 

ξιναι γὰρ ὅμοιον ὥσπερ ὅταν ἄρματος ΙΝ Δὰ τῶν 

ἵππων τινὰ κολάξῃ χαλινῷ σπάσας ἢ κέντρῳ ἁψάμε- 
δ , 

νος᾽ ὁ δ᾽ ἐσκίρτησε καὶ ἐταράχϑη; παραχρῆμα εἰς 

δέον καϑιστάμενος. μίαν μὲν οὐν λέγουσι ταύτην 

ἡνιόχησιν ἰσχυράν, οὐχ ὅλου φϑειφομένου τοῦ παν- 

τός. πάλιν δὲ ἑτέραν τῆς τῶν τεττάρων κινήσεως καὶ 

μεταβολή ἢ. ἐν ἀλλήλοις μεταβαλλομένων καὶ διαλλατ- 

τόντων τὰ εἴδη. μέχρι ἂν εἰς μίαν ἅπαντα συνέλϑῃ 

φύσιν, ἡττηϑέντα τοῦ κρείττονος. ὅμως δὲ καὶ ταύ- 

την τὴν κίνησιν ἡ: ιοχήσει προσεικάξειν τολμῶσιν 

ἐλάσει τε ἅρματος, ἀτοπωτέρας δεόμενοι τῆς εἰκόνος᾽ 

ἵππους. ᾿ ὃ“, Ἀ 

οἷον εἴ τις ϑαυματοποιος ἐκ κηροῦ πλάσας ἱ 

ἔπειτα ἀφαιρῶν καὶ περιξύων ἀφ᾽ ἑκάστου. 

ϑεὶς ἄλλοτε ἄλλῳ, τέλος δὲ ἅπαντας εἰς ἕνα τῶν τετ- 

τάρων ἀναλώσας: μίαν μορφὴν ἐξ ἁπάσης τῆς ὕλης 

ἐργάσαιτο. εἶναί γ8 μὴν τὸ τοιοῦτον μὴ καϑάπερ ἀψύ- 

χῶν 3 πλασμάτων ἔξωϑεν τοῦ δημιουργοῦ πραγματευο- 

μένου καὶ μεϑιστάντος τὴν ὕλ ἢν. αὐτῶν δὲ ἐκείνων 

γίγνεσθαι τὸ πάϑος. ὥσπερ ἐν ἀγῶνι μεγάλῳ τὲ καὶ 

ἀληϑινῷ περὶ νίκης ἐριξόντων᾽ γίγνεσθαι ὃὲ τὴν 

νίκην καὶ τὸν στέφανον ἐξ ἀνάγκης τοῦ πρώτου καὶ 

χρατίστου τάχει τε καὶ ἀλκῇ καὶ τῇ συμπάσῃ ἀρετῇ: 

ὃν εἴπομεν ἐν ἀρχῇ τῶν λόγων ἐξαίρετον εἶναι Ζιός. 

τοῦτον γάρ, ἅτε πάντων ἀλκιμώτατον καὶ φύσει διά- 

πυρον. ταχὺ ἀναλωσαντα τοὺς ἄλλους. καϑάπερ οἷ- 

μαι τῷ ὄντι κηρίνους ; ἐν οὐ πολλῷ τινι χρόνῳ; δο- 

κοῦντι δὲ ἡμῖν ἀπείρῳ πρὸς τὸν ἡμέτερον αὐτῶν λο- 

γισμόν, καὶ τὴν οὐσίαν πάντων πᾶσαν εἰς αὑτὸν ἀνα- 

σποοῦστι - 10 

0 ἢ 

Ι 

) 
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λαβόντα, πολὺ κρείττω καὶ λαμπρότερον ὀφϑῆναι τοῦ 

πρότερον. ὑπ᾽ οὐδενὸς ἄλλου ϑνητῶν οὐδὲ ἀϑανά- 

ἀλλ᾽ αὐτὸν ὑφ᾽ αὑτοῦ νικηφόρον γενόμενον τοῦ 

στάντα δὲ ὑψηλὸν καὶ γαῦρον, 
τῶν. 

μεγίστου ἀγῶνος. 

χαρέντα τῇ νίκῃ; τόπον τὲ ὡς πλεῖστον χαταλαβεῖν ὅ 

καὶ μείξονος χώρας δεηϑῆναι τότε ὑπὸ ῥώμης καὶ 

μένους. χατὰ τοῦτο δὴ γενόμενοι τοῦ λόγου δυσω- 

ποῦνται τὴν αὐτὴν ἐπονομάξειν τοῦ ξῴου φύσιν. εἶ - 

ναι γὰρ αὐτὸν ἤδη τηνικάδε ἁπλῶ ὡς τὴν τοῦ ἡνιόχου 

καὶ δεσπότου ψυχήν. μᾶλλον δὲ αὐτὸ τὸ φρονοῦν καὶ 

τὸ ἡγούμενον α ὑτῆς. οὕτω δὴ λέγομεν καὶ ἡμεῖς τιμῶν- 

τες καὶ σεβόμενοι τὸν μέγιστον ϑεὸν ἔργοις τὲ ἀγαϑοῖς 

καὶ ῥήμασιν εὐφήμοις. λειφ θεὶς γὰρ δὴ μόνος ὃ νοῦς 

καὶ τόπον ἀμήχανον ἐμπλήσας αὐτοῦ γε [ἅτε γε] πέϑος 

πανταχῇ κεχυμέ νος, οὐδενὸς ἐν αὐτῷ πυκνοῦ λειφϑέν- 

τος, ἀλλὰ πάσης ἐπικρατούσης μανότητος, ὅτε καλ- 

λιστος γίγνεται, τὴν καϑαφωτάτην. λαβὼν αὐγῆς ἀκη- 

ράτου φύσιν, εὐθὺς ἐπόϑησε τὸν ἐξ ἀρχῆς βίον. τσεν 

δὴ λαβὼν τῆς ἡνιοχήσεως ἐκείνης καὶ ἀρχῆς καὶ ὃμο- 

νοέας τῆς τε τῶν τριῶν φύσεων καὶ ἡλίου καὶ σελή- 

νης καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων. ἁπάντων τε ἁπλὼς ξῴων 

καὶ φυτῶν, ὥρμησεν ἐπὶ τὸ γεννᾶν καὶ διανέμειν 

ν ἕκαστα καὶ δημιουργεῖν τὸν ὄντα νῦν κόσμον; ἐξ ἀρ- 

χῆς πολὺ κρείττω καὶ λαμπρότερον; ἅτε νεώτερον. 

ἀστράψας ὃὲ ὅλον οὐκ ἄτακτον οὐδὲ δυπαρὰν ἀστρα- 9 

πήν., οἵα χειμέριος ἐλαυνομένων βιαιότερον πολλά- 

κις τῶν νεφῶν διῆξεν. ἀλλὰ καϑαρὰν καὶ ἀμιγῆ παν- 

τὸς σκοτεινοῦ. μετέβαλε ῥαδίως ἅμα τῇ νοήσει. μνη- 

σϑεὶς δὲ “Ἀφροδίτης καὶ γενέσεως ἐπράῦνε καὶ ἀνῆ- 

χεν αὑτόν. καὶ πολὺ τοῦ φωτὸς ἀποσβέσας εἰς ἀέρα: 

πυρώδ ἡ τρέπεται πυρὸς ἠπίου" μιχϑεὶς δὲ τότε Ἥρᾳ 

᾿καὶ μεταλαβὼν τοῦ τελειοτάτοι; λέχους ἀναπαυσάμε- 

τὸ, ἢ, 
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νοβ ἀφίησι τὴν πᾶσαν αὖ τοῦ παντὸς γονήν. τοῦτον 

ὑμνοῦσι παῖδες σοφῶν ἐν ἀρρήτοις τελεταῖς Ἥρας 

καὶ Διὸς εὐδαίμονα γάμον. ὑγρὰν δὲ ποιήσας τὴν 

ὕλην οὐσίαν. ἕν σπέρμα τοῦ παντός. αὐτὸς ἐν τούτῳ 

5 διαϑέων., χαϑάπερ ἐν γονῇ πνεῦμα τὸ πλάττον καὶ 

δημιουργοῦν, τότε δὴ μάλιστα προσεοικὼς τῇ τῶν ἀλ- 

λῶν συστάσει ἑῴων, καϑ' ὅσον ἐχ ψυχῆς καὶ σώματος 

συνεστάναι λέγοιτ᾽ ἂν οὐκ ἄπο τρόπου, τὰ λοιπὰ ἤδη 

ῥᾳδίως πλάττει καὶ τυποῖ, λείαν καὶ μαλακὴν αὑτῷ 

περιχέας τὴν οὐσίαν καὶ πᾶσαν εἴκουσαν εὐπετῶς. 

ἐργασάμενος ὃὲ χαὶ τελεώσας ἀπέδειξεν ἐξ ἀρχῆς τὸν 

ῦὕντα κόσμον εὐειδῆ καὶ καλὸν ἀμηχάνως πολὺ δὴ 

λαμπρότερον ἢ οἷος ὁρᾶται νῦν. πάντα γάρ που καὶ 

τἄλλα ἔργα τῶν δημιουργῶν ἀπὸ τῆς τέχνης καὶ τῶν 

: χειρῶν παραχρήμα τοῦ ποιήσαντος κρείττω καὶ στιλ- 

πνότερα. καὶ τῶν φυτῶν τὰ νεώτερα εὐθαλέστερα 

τῶν παλαιῶν ὅσα τε βλαστοῖς ἐοικότα. καὶ μὴν τὰ γὲ 

ξῷα εὐχάριτα καὶ προσηνῆ ἰδεῖν μετὰ τὴν γένεσιν, 

οὐ μόνον τὰ κάλλιστα αὐτῶν. πῶλοί τε καὶ μόσχοι 

καὶ σκύλακες, ἀλλὰ καὶ ϑηρέων σχύμ νοι τῶν ἀγριωτά- 

των. ἡ μὲν γὰρ ἀνθρώπου φύσις νηπία τε καὶ ὑδα- 

ρὴς ὁμοία “4ήμητρος ἀτελεῖ χλόῃ. π προελθοῦσα δὲ 

εἰς τὸ μέτρον ὥρας καὶ νεότητος παντὸς ἀτεχνῶς φυ- οἷν 

τοῦ κρεῖττον καὶ ἐπιφανέστερον βλάστημα. ὁ δὴ σύμ- 

55 πας οὐρανός τε καὶ κόσμος, ὅτε πρῶτον συνετελέσϑη, 

χοσμηϑεὶς ὑπὸ τῆς σοφωτάτης τε καὶ ἀρίστης τέχνης: 

ἄρτι τῶν τοῦ δημιουργοῦ χειρῶν ἀπηλλαγμένος, λαμ- 

πρὸς καὶ διαυγὴς καὶ πᾶσι τοῖς μέρεσι παμφαίνων; 

νήπιος μὲν οὐδένα χρόνον ἐγένετο οὐδὲ ἀσϑενὴς κατὰ 

τὴν ἀνθρωπίνην τε καὶ ϑνητὴν τῆς φύσεως ἀσϑέ- 

νειαν. νέος ὃξ χαὶ ἀχμάξων εὐθὺς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς. 

ὅτε δὴ καὶ ὁ δημιουργὸς. αὐτοῦ καὶ πατὴρ ἰδὼν ἤσϑὴη 
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μὲν οὐδαμῶς᾽ ταπεινὸν γὰρ ἐν ταπεινοῖς τοῦτο πά- 

ϑορ᾽ ἐχάρη δὲ καὶ ἐτέρφϑη διαφερόντωθρ᾽ 

ἥμενος Οὐλύμπῳ, ἐγέλασσε δέ οἱ φίλον ἦτορ 

γηϑοσύνῃ. ὅ9᾽ ὁρᾶτο ϑεοὺς 

τοὺς ἅπαντας ἤδη γεγονότας καὶ παρόντας. τὴν δὲ τότε 

μορφὴν τοῦ κόσμου, λέγω δὲ τήν τε ὥραν καὶ τὸ καλ- 

λος ἀεὶ καλοῦ ὄντος ἀμηχάνως; οὐδεὶς δύναιτ᾽ ἂν ἀν- 

ϑρώπων διανοηϑῆναι καὶ εἰπεῖν ἀξίως οὔτε τῶν νῦν 

οὔτε τῶν πρότερον; εἰ μὴ Μοῦσαί τὲ καὶ ᾿Δπόλλων 

ἐν ϑείῳ ῥυϑμῶ τῆς εἰλικρινοῦς τε καὶ ἄκρας ἄρμο- 

νίας. ὅϑεν δὴ καὶ ἡμεῖς ἐάσωμεν τὰ νῦν, ὅσον ἡμῖν 

δυνατὸν ἐπᾶραι τὸν λόγον οὐχ ὀκνήσαντες. εἰ δὲ ἀτε- 

χνῶς ὑψηλόν τε καὶ ἐξ ΥΩ ἀπέβη τὸ τοῦ λόγου 

σχῆμα, ὥσπερ οἵ δεινοὶ περὶ τοὺς ὄρνιϑάς φασι τὸν 

σφόδρα ὁ ἄνω χωφήσαντα καὶ τοῖς νέφεσιν ἐγκρύψαντα 

αὑτὸν ἀτελῆ τὴν μαντείαν ποιεῖν. οὐκ ἐμὲ ἄξιον αἰ- 

τιᾶσϑαι. τὴν δὲ Βορυσϑενιτῶν ἀξίωσιν, ὡς τότε 

ἐκεῖνοι λέγειν προσέταξαν. 

ἌΠΡΟΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕῚΣ ΠΕΡῚ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

ΤῊΣ ΠΡΟΣ ΝΙΚΑΒΕΙ͂Σ. 

Ὅταν ἐκλογίσωμαι τὰς αἰτίας, ἄνδρες Νὶκομη- 

δεῖς, δι᾿ ἃς ἐποιήσασϑέ εξ πολίτην. οὔτε πλοῦτον 

ὄντα ὁρῶ μοι μέγαν; ὥστε νομίξειν ὅτι διὰ χρήματα 

ἐσπουδάσϑην ὑφ᾽ ὑμῶν, οὔτε πρὸς τὸ ϑεραπεύειν 

τοὺς ὄχλους ἐπιτηδείως ἔχοντι ἐμαυτῷ σύνοιδα᾿ οὔκ- 

ουν οὐδὲ εἰς τοῦτό μου χρήζειν δοκεῖτε, τὸ ταῖς ὁρμαῖς 

ὑμῶν ἁπάσαις ὑπηρετεῖν ἑτοίμως ἐμέ" ἀλλὰ μὴν οὐδὲ 

συμποτικός εἰμί τις οὐδὲ κοινὸς ἐν ταῖς τοιαύταις συν- 
κὰκ 
ῦ 
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ουσίαις. ὥστε ἀπὸ γὲ τουτοῦυ παρέχειν τοῖς πλήθεσιν 

ἡδονήν" εἰ δὲ μὴ διαμαρτάνω μήτε τῆς ὑμετέρας περὶ 

ἐμαυτοῦ προαιρέσεως . ὅσα τε ὑμῖν δύναμαι χρήσιμος 
“ (ἡ 

εἶναι. ταῦτα ἐπίσταμαι" τὸ λοιπόν ἐστι, δὲ ο πολί- 

" τῆς ἐγὼ γεγένημαι παρ᾽ ὑμῖν. οὐδὲν ἄλλο ἢ τὸ συμ- 

βουλεύειν ἐμέ τι περὶ τῶν κοινῇ συμφερόντων ἴσως 

μᾶλλον ἑτέρων καὶ βούλεσϑαι καὶ δύνασθαι. τοῦτο 

ὃδ εἰ μὲν οὐκ ἔστι τοιοῦτον, ὑμεῖς τε τῆς περὶ ἐμὲ 
ὐ 

σπου δῆς διημάρτετε ἐγώ τε ἔοικα μάτην ὑπακούσας 
Ι. 

ὑμῖν ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ γενήσεσϑαι τῇ πόλει χρήσιμος, 

οὐ ποιουμένων μου χρείαν ὑμῶν. εἰς ἣν μόνον ἐπι- 

τήδειός εἰμι. εἰ δὲ πάσαις μὲν ταῖς πόλεσι μᾶλλον 

ὁὲ ταῖς μεγάλαις ,. δεῖ μὲν καὶ τῶν πλουσίων, ἵνα καὶ 

χορηγῶσι καὶ φιλοτιμῶνται ταυτὶ τὰ νενομισμένα δα- 

πανήματα, δεῖ δὲ καὶ κολάκων ἀνδρῶν; ἵνα δημα- 

γωγοῦσιν αὐτοῖς ἥδωνται" δεῖ δὲ καὶ συμβούλων, 

ἵνα σώξωνται ταῖρ πολιτείαις, κἀγὼ καϑ᾽ ὅσον μοι 

δυνατὸν οὐκ ὀκνήσω. περὶ τῶν μεγίστων ὄνρβου- 

λεύων ὠφελεῖν τὴν πόλιν. ἔστι μὲν οὖν καὶ ἄλλα 

τινὰ παρ᾽ ὑμῖν ἐπαναρϑώσεως ἄξια καὶ κατὰ μέ- 

ρος αὐτῶν ποιήσομαι τὴν ϑεραπείαν . ἂν τἀληϑῆ 

λέγων πιστευϑῶ περὶ τῶν μειξόνων. τί δὲ παϑὼν 

ἢ τί βουλόμενος οὐχ ὑπὲρ τῶν μικροτέρων συμ- 

βουλεύω πρότερον: οὐδὲ ἐν ἐκείνοις ἀποπειρῶμαι 

5 τοῦ δήμου τῆς εὐπειϑείας. ἀλλ᾽ εὐϑὺς ἀξιῶ κινδυ- 

νεύειν περὶ τοῦ μεγίστου συμβουλεύων πράγματος: - 

ὅτι πολλῶ μον δοκεῖ ῥᾷον εἶναι πεῖσαι περὶ τῶν με- 

γίστων ἢ τῶν μικροτέρων καὶ φαύλων. τῶν μὲν 

γὰρ ἔξεστι καὶ καταφρονήσαι καὶ τῆς ἀπ᾿ αὐτῶν 

γιγνομένης βλάβης, ὁ δὲ χωρὶς ὧν ἀμήχανόν ἐστιν ΓῊ 

αὐτῷ σώξεσϑαι, περὶ τούτων οὐχ ἐθελήσας πεισϑῆ- 

αι δῆλός ἐστιν ὑπὲο τῶν μικροτέρων οὐδὲ ἀκουσό- 
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μενος. ὅτι μὲν οὖν. ἐὰν ὑπομείνητε τὴν συμβουλίαν, 

πεισϑήσεσϑέ μοι περὶ ὧν συμβουλεύων πάφειμι καὶ 

δὴ σφόδρα ϑαρρῶ. τί δέ; δύσκολον τοῦτ᾽ ἔστι. τὸ 

μήτε φορτικὴν ὑμᾶς ἡγήσασϑαι τὴν ἀκρόασιν την 

περὶ τοῦ πράγματος μήτε περιττὴν μήτε ἄκαιρον; ἵνα: 

οὖν μοι μὴ ταῦτα προαπαντήσῃ παρ᾽ ὑμῶν. Τί δὲ 

συμβουλεύεις σὺ περὶ ὧν ἡμεῖς τὴν ἀρχὴν οὐδὲ βου- 

λευόμεϑα: ἴ δὲ σεαυτῷ λόγου μεταδίδως, οὗ σοὶ 

μὴ μετέδομεν ἡμεῖς ; Διὰ τί δὲ τοσούτων πεπολιτευ- 

μένων παρ᾽ ἡμῖν ἀνδρῶν ἐπιχωρίων; εἰσποιητῶν, 

ῥητόρων. φιλοσόφων γερόντων. νέων; οὐδέποτε 

οὐδεὶς ἐτόλμησεν ἡμῖν συμβουλεῦσαι ταύτην τὴν συμ- 

βουλίαν: ἀΐϊτημα ϑέλω ποιήσασϑαι τοῦτο αὐτὸ παρ᾽ 

ἠμϑιμ ἄνδρες Νικομηδεῖς. καὶ χαρίσασϑέ μον καὶ 

ὑπομείνατε. ἀκοῦσαι λόγου περιττοῦ καὶ ἀκαίρου καὶ 

μὴ πείσοντος ὑμᾶς. καὶ οὐδὲ μεγάλην εἶναι νομίξω 

τὴν δωρεάν᾽ εἶτε γὰρ πεισϑήσεσϑε, ἄξιόν. ἐστιν 

ἀκοῦσαι τοῦ τὰ λυσιτελὴ λέγοντος" εἴτε ἐφ᾽ ὑμῖν 

ἀπόκειται τὸ πεισϑῆναι., τί τοῦτο δύσκολόν ἐστιν, 

ἀνδρὶ ψάψ λόγου μεταδοῦναι βουλομένῳ μάτην εἰ- : 

πεῖν; καὶ τί δὴ τοῦτό ἔστιν, ὑπὲρ οὗ μέλλω μὲν 

συμβουλεύειν, ὀνομάσαι δὲ αὐτὸ ὀκνῶ; τὸ μὲν, ὥνομα 

π οὐκ ἀηδές, ὦ ἄνδρες Νικομηδεῖς, οὔτε ἐν ταῖς οὐ- 

κίαις οὔτε ἐν ταῖς συγγενείαις οὔτε ἐν ταῖς φιλίαις 

οὔτε ἐν ταῖς πόλεσιν οὔτε ἐν τοῖς ἔϑνεσιν. ὑπὲρ γὰρ: 

ὁμονοίας ἐρῶν ΝΝ ἀὐμρηι χαλοῦ μὲν ὀνόματος, καλοῦ 

δὲ πράγματος. ν δ᾽ εὐϑὺς προσϑῶ περὶ τῆς πρὸς 

τον τίνας ὁμονοίας . τοῦτο δέδοικα, μὴ τὴν μὲν ὁμόνοιαν 

αὐτὴν ἐφ᾽ ἑαυτῆς καλὴν εἶναι πιστεύσητε. τὸ δὲ πρὸς 

τούτους ὁμονοεῖν τοὺς ἀνθρώπους; οἷς ὁμονοεῖν 

φημι δεῖν ὑμᾶς, ἀδύνατον εἶναι νομίσητε. τοῦτο γάρ 

ἐστιν, ὃ μέχρι νῦν εἰς τὴν ἔχϑραν καϑίστησιν ὑμᾶς 
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τὴν πρὸς ἀλλήλους καὶ οὐκ ἐᾷ γενέσϑαι τὴν φιλίαν, 

τὸ πεπεῖσθαι δίχα λόγου μὴ δυνατὴν εἶναι ταῖς πό- 

λεσι τὴν ὁμόνοιαν. μὴ ϑορυβήσητε δὲ ἀρχομένῳ 

πάλιν. ἀλλ᾽ ὑπομείνατε. φημὶ δεῖν ὑμᾶς, ἄνδρες 

Νικομηδεῖς, ὁμονοῆσαι πρὸς Νικαεῖβ᾽ ἀκούσατε δὲ 

καὶ μὴ χαλεπήνητε μηδέπω, πρὶν ἂν εἴπω τὰς αἰτίας. 

οὐδὲ γὰρ ὁ νοσῶν πρὸς τὸν ἰατρὸν ὀργίζεται διατάτ- 

τοντα τὴν ϑεραπείαν; ἀλλ᾽ ἀκούει μὲν ἀηδῶς αὐτοῦ 

λέγοντος. ὅτε αὐτὸν καὶ τμηϑῆναι δεῖ καὶ καυϑῆναι, 

" περὶ γὰρ σωτηρίας ὁ κίνδυνός ἐστι. 
τι 

τὸ γὰρ ἐμὸν φάρμακον, 0 
πείϑεται δὲ ὅμως 

καίτοι τί τοῦτο εἶπον; 

προσφέρω ταῖς πόλεσιν, ηδιστὸν ἔστι φάρμακον καὶ 

χωρὶς οὗ ξὴῆν οὐδεὶς ὁ ἂν ἐθελήσειεν εὖ φρονῶν. βού- 

λομαι δὲ διελεῖν τὸν λόγον καὶ τὸ πρῶτον ὑπὲρ αὐ- 

τῆς εἰπεῖν τῆς ὁμονοίας τῆς καϑόλου, ποδαπὸν τέ ἐστι 

καὶ τίνων αἴτιον, εἶτα ἐξ ἐναντίας τὴν στάσιν καὶ τὴν 

ἔχϑραν διακρῖναι πρὸς τὴν φιλίαν. ἔσται γὰρ ἀκό- 

λουϑὸον τὸ τῆς ὁμονοίας ἀποδειχϑείσης ὠφελίμου 

τοῖς ἀνθρώποις ἅπασιν ἀποδεῖξαι ταύτην τὴν ὁμό- 

νοιαν τῶν πόλεων τούτων καὶ ἀναγκαιοτάτην οὐσαν 

ὑμῖν καὶ λυσιτελεστάτην. οὐχ ἀποστήσομαι δὲ εἰπεῖν 

οὐδ᾽ ὅπως ἂν μεῖναι γενομένη δύναιτο" καὶ γὰρ τοῦτο 

ὁρῶ πολλοῖς ἐνοχλοῦν. εὔχομαι ὃξ τοῖς ϑεοῖς πᾶσι 

καὶ τοῖς ὑμετέροις καὶ τοῖς ἐχείνων. εἰ ταῦτα εὐνοίᾳ 

. τῇ πρὸς μόνους ὑμᾶς ἐγὼ νῦν λέγω καὶ μηδεμίαν 

οἰκείαν ϑηρώμενος δόξαν ἢ λυσιτέλειαν ἐκ τῆς καταλ- 

λαγῆς τῆς ὑμετέρας, καὶ πρὸ πάντων εἰ μέλλει λυ- 

σιτελήσειν τῇ πόλει, δοῦναι μὲν ἐμοὶ τοὺς ἀξίους τοῦ 

πράγματος εἰπεῖν λόγους, παρασχεῖν δὲ ὑμᾶς ἐμοὶ 

πεισϑῆναι, τὰ συμφέροντα βουλομένους. 

γράφοντες, καὶ μεστὰ τῶν ἐγκωμίων αὐτῆς ἐστι καὶ 

1898 
Ι 

ὁμόνοιαν 1:8 

τοίνυν πάντες μὲν ἐπήνεσαν ἀεὶ καὶ λέγοντες μι ωὶ 

1958 

ΙΙ 

ΟΕΑΤΙΟ χχύτη. ΤΊ 

τὰ ποιήματα καὶ τὰ τῶν φιλοσόφων συγγράμματα, 
καὶ ὅσοι τὰς ἱστορίας ἐξέδοσαν ἐπὶ παραδείγματι: αὐ- 

τῶν τῶν ἔργων ἀπέδειξαν αὐτὴν μέγιστον οὖσαν 
τῶν ἀνθρωπείων ἀγαϑῶν. καὶ πολλοὶ τολμήσαντες 
ἤδη τῶν σοφιστῶν παραδόξους εἰπεῖν λόγους μόνον 
τοῦτον οὐκ ἀπενοήϑησαν ἐξενεγκεῖν. ὡς οὐ καλὸν ἡ 
ὁμόνοια καὶ σωτήριόν ἐστι. τοῖς τε νῦν βουλομένοις 
αὐτὴν ἐγκωμιάξειν καὶ τοῖς ἀεὶ τοῦτο ποιεῖν ἄφϑονος 
ἡ τῶν λόγων ὕλη καὶ ἀεὶ καὶ πλείω καὶ κρείττω περὶ 
αὐτῆς ἐξέσται λέγειν. εἴτε γὰρ ὑπὲρ γενέσεως αὐ- 
τῆς πολυπραγμονεῖν ἐθέλοι τις, ἀνάγκη τὴν ἀρχὴν 
αὐτῆς ἐπανάγειν ἐπὶ τὰ μέγιστα τῶν ϑείων πραγμά- 
των. ἡ γὰρ αὐτὴ καὶ φιλία ἐστὶ καὶ καταλλαγὴ καὶ 
συγγένεια, καὶ ταῦτα πάντα περιείληφε. καὶ τὰ στοι- 

χεῖα δὲ τί ἄλλο ἢ ὁμόνοια συνδεῖ; καὶ δι᾽ οὗ σώξεται 
πάντα τὰ μέγιστα, τοῦτό ἐστι, καὶ δι᾿ οὗ πάντα 

ἀπόλλυται, τοὐναντίον. εἰ μὲν οὖν μὴ ϑνητὸν ἦμεν οἵ 
ἄνϑρωποι γένος μηδ᾽ ἔδει πολλὰ εἶναι τὰ φδείροντα 
ἡμᾶς, οὐκ ἂν ἦν οὐδ᾽ ἐν τοῖς ἀνθρωπίνοις ἡ στάσις, 

ὥσπερ οὐδὲ ἐν τοῖς ϑείοις ἔνεστιν. ᾧ ὃὲ μόνῳ τῆς 

εὐδαιμονίας ἀπολειπόμεϑα τῆς ϑείας καὶ τῆς ἀφϑάρ- 

του διαμονῆς ἐκείνων, τοῦτό ἐστεν, ὅτι μὴ πάντες 

ὁμονοίας αἰσϑανόμεϑα, ἀλλ᾽ εἰσὶν οἱ καὶ τὴν ἐναντίαν 

αὐτῇ φιλοῦντες, τὴν στάσιν, ἧς μέρη καὶ ὑπουργή- 
ματα πόλεμοι καὶ μάχαι, καὶ ταῦτα ἐν τοῖς δήμοις 
ἀναστρέφεται καὶ τοῖς ἔϑνεσιν, ὥσπερ ἐν τοῖς σώμα- 

σιν αἷ νόσοι. καὶ γὰρ τὴν ὑγέειαν ἐπιστάμενοι μέγι- 
στον οὖσαν τῶν ἀνθρωπίνων ἀγαϑῶν ὅμως αὐτῇ 
πολλάκις αὐτοὶ καϑ᾽ αὑτῶν ἐπιβουλεύομεν, οἵ μὲν 

ἡδοναῖς πεισϑέντες, οἱ δὲ πόνους φεύγοντες ὑγιει- 

νοὺς καὶ διαίτας σώφρονας. εἰ δὲ μὴ τοῦτο τοῖς με- 

γίστοις τῶν κακῶν ὑπῆρχε βοήϑημα, ἡ παραυτίκα 
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Ρ 
"ν ν 

ἡδονή ̓ δύναμιν ἂν οὐδ᾽ ὅλως εἶχε βλάπτειν" νῦν δὲ 

αὐτοῖς ἔδωκεν ἡ φύσις. ὥστε ἐξαπατᾶν δύνασϑαι καὶ “τὸ. 

τέρπειν τοὺς ἀδικουμένους. καὶ ἐπί γε ο ὧ τιβ ἂν καὶ 

μάλιστα φϑονήσειεν αὐτοῖς . ἐκεῖνό ἐστιν; ὅτι πάντα 
108 

τὰ κακὰ λυπεῖ τοὺς ἀνθρώπους ὁποῖά ἐστιν ἐπιστα- Ι 

μένους. εἰ μὲν οὖν τις ἐρωτήσειεν ἕνα ἄνδρα ῇ 

πολλοὺς ὁμοῦ περὶ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν. ἐν ποίῳ 

δὴ μέρει τὰ τοιαῦτα κατατάττεται; πόλεμοι καὶ στά- 

σεις καὶ νόσοι καὶ τὰ τούτοις ὁμότροπα; οὐδὲν ἂν 

μελλήσας ἀποκρίναιτο ὅτε ταῦτα ἐν τοῖς κακοῖς 

τάττεται" καὶ οὕτως ὡς ἔχει καὶ νενόμισται καὶ 

καλεῖται κακά. τὰ δ᾽ ἐναντία τούτοις, εἰρήνη καὶ 

ὁμόνοια καὶ ὑγίεια, καὶ ταῦτα οὐδεὶς ἂν ἀντείποι 

μὴ οὐχὶ ἀγαϑὰ καὶ εἶναι καὶ λέγεσϑαι. φανερᾶς ὃὲ 

5 οὕτως οὔσης τῆς μάχης τῶν κακῶν καὶ τῶν ἀγα- 

ϑῶν. ὅμως εἰσί τινες. μᾶλλον δὲ πολλοί, οἵτινες 

τῶν κακῶν τοῖς ὁμολογουμένοις χαίφομεν. καὶ περὶ 

ὃὲ τῆς νεὼς πάντες οἵ πλέοντερ ἐπιστάμενοι διότι 

μέα αὕτη ἐστὶ σωτηρία, τὸ τοὺς ναύτας ὁμονοεῖν καὶ 

) τῷ κυβερνήτῃ πείϑεσθαι, γενομένης ὃὲ στάσεως ἐν 

αὐτῇ καὶ ἀπειϑείας διότι καὶ τὰ δεξιὰ πολλάκις τῶν 

πνευμάτων εἰς ἐναντίον τῇ νηὶ περιίσταται καὶ τῶν 

λιμένων ἀποτυγχάνουσιν ἐγγὺς ὄντων. ὅμως στα- 

σιάξουσιν ἔστιν ὅτε ὑπὸ ἀφροσύνης οὗ ναῦται. καὶ 

5 τοῦτο ἀπόλλυσιν αὐτοὺς ἐπισταμένους τοῦ ὀλέϑρου 

τὴν αἰτίαν. καὶ τῶν οἴκων δὲ τῆς σωτηρίας οὔσης 

ἔν τε τῇ τῶν δεσποτῶν ὁμοφροσύνῃ καὶ ἐν τῇ τῶν 

οἰκετῶν πειϑαρχίᾳ; πολλοὺς ὅμως οἴκους ἀπώλεσεν 

ἥ τε δεσποτικὴ στασις καὶ ἣ κακοδουλία. τῷ μὲν γὰρ 

: ἅρματι ποία καταλείπεται σωτηρία τῶν ἵππων συν- 

ϑεῖν μὴ ϑελόντων;: ἐπειδὰν γὰρ ἄρξωνται διαστάντες 

ἀφέλκειν ἄλλος ἀλλαχῇ, πᾶσα ἀνάγκη κινδυνεύειν 

Ὧν ΕΗ 

Ι 
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Ν ΣῪ ξ . ᾿ Β » ἢ 

τὸν ἡνίοχον. ὁ δὲ γάμος ὁ ἀγαϑὸς τί ἄλλο ἐστὶν ἢ 

ὁμόνοια ἀνδρὸς πρὸς γυναῖκα; καὶ ὃ κακὸς γάμος τέ 
Ι 12 ἐν Ἥ 

τι ἄλλο ἐστὶν ἢ ἡ τούτων διχόνοια; καὶ τέκνων δὲ τίς 
“»Ῥ Ὁ 3 

᾿ ὠφέλεια γονεῦσιν, ὅταν ὑπὸ ἀφροσύνης ἄρξηται στα- 
᾿ Ἁ 3 ἤ "ἢ Ν Ἄ φι " 

σιάζειν πρὸς αὐτούς; ἡ δὲ ἀδελφότης τί ἄλλο ἐστὶν : 
Ἢ 30 “Ε“ “οὰ " " 
ἢ ἀδελφῶν ὁμόνοια; ἡ δὲ φιλία τί ἄλλο ἢ φέλων ὁμό- 

“ὦ τὰ , ᾿ “" ᾿ 3 ἤ 

πννοία; καὶ ταῦτα πάντα οὐ μόνον ἀγαϑά ἐστι καὶ καλά, 

ἀλλὰ καὶ ἥδιστα" τὰ δὲ ἐναντία τούτοις οὐ κακὰ μό- 

νον. ἀλλὰ καὶ ἀηδῆ. καὶ ὅμως αὐτὰ πολλάκις ἀντὶ 

τῶν ἡδίστων ἀγαϑῶν προαιρούμεϑα. τοὺς μὲν οὖν 

πολέμους ἤδη τινὲς ἀντὶ τῆς εἰρήνης ἐπανείλοντο με- 

γάλων ὄντων τῶν διαφόρων, οὐχ ὡς τὸ μάχεσϑαι 

χρεῖττον ὃν ἢ ἥδιον καὶ δικαιότερον τοῦ τὴν εἰρήνην 

ἄγειν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ὑπὲρ βασιλείας, οἵ δὲ ὑπὲρ ἐλευ- 

ϑερίας, οἵ δὲ γῆν κτώμενοι μὴ ἔχοντες, οἱ δὲ ϑάλατ- 

ταν περιποιούμενοι᾽ καὶ τηλικούτων ὅμως τῶν ἄϑλων 

κειμένων ἐν τῷ μέσῳ πολλοὶ κατέϑεντο τὸν πόλεμον 

ὡς οὐκ ἂν ὄντα οὐδὲ ἀντὶ τῶν μεγίστων αἱρεϑῆναί 

σφισιν ἄξιον. τὸ δὲ καὶ χωρὶς ὑποϑέσεως πολεμεῖν 

χαὶ μάχεσϑαι τί ἄλλο ἢ μανία παντελής ἐστι καὶ διὰ 

ταύτην κακῶν ἐπιϑυμία; τὰ μὲν οὖν ϑηρία διὰ τοῦτο 

μάλιστα οἱ ἄνϑρωποι μισοῦμεν, ὅτι πόλεμος ἡμῖν 

ἀδιάλλακτος πρὸς ταῦτά ἐστιν ἀεί. πολλοὶ δὲ καί 

τινες ἡμῶν καὶ τοῖς ἀνϑρώποις ὡς ϑηρίοις χρώμενοι 

χαίρουσι τῇ πρὸς τὸ ὁμόφυλον γιγνομένῃ μάχῃ. καὶ 

οὐδὲ τῶν σημείων αἰσϑανόμεϑα τῶν ϑείων. ὅσα δὲ- 

δάσκοντες ἡμᾶς ὁμονοεῖν αὑτοῖς ἐπεφήμισαν. καὶ 

γὰρ κήρυκές τινες ἐκ τῶν ϑεῶν εἶναι λέγονται, καὶ 

διὰ τοῦτο καὶ παρ᾽ ἡμῖν εἰρήνη μὲν ἐπικηρύττεται, 

πόλεμοι δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀκήρυκτοι γίγνονται. 

καὶ γυμνοὶ πρεσβεύουσιν εἰς ὡπλισμένους ὑπὲρ εἰρή- 

νης καὶ ἀδικῆσαι οὐκ ἔξεστιν αὐτῶν οὐδένα, ὡς τῶν 
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ϑεῶν ἅπαντας τοὺς ὑπὲρ φιλίας ἀγγέλους. καὶ ὅταν 

συνερχομένων εἰς μάχην στρατών ῇ διοσημία φανῇ 

αἰφνίδιος ἢ τῆς γῆς γένηται σεισμός, ἀποστρέφονται 

εὐϑὺς οἱ ἄνϑρωποι καὶ ἀποχωροῦσιν ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὡς 

τῶν ϑεῶν οὐ βουλομένων αὐτοὺς μάχεσθαι. πολέμου 

ὃὲ σημεῖον οὐδὲν ϑεῖόν ἐστιν ὑπειλημμένον. καὶ ὅσα 

ὃὲ δὴ ἡδιστά τε τοῖς ἀνθρώποις καὶ εὐδαιμονίας σύμ- 

βολα. ταῦτα πάντα ποιοῦμεν; ἐπειδὰν εἰρήνη γένη- 

ται: καὶ στεφανούμεϑα καὶ ϑύομεν καὶ ἑορτάξομεν᾽ 

τὰ δὲ ἐναντία πάντα ἐν τοῖς πολέμοις. ὥσπερ ἐν τοῖς 

πένϑεσι, καὶ συγκλειόμεϑα εἴσω πυλῶν καὶ δεδοίκα- «ιν 

μὲν πόντα καὶ ἀπελπίξομεν ἑαυτούς" καὶ αἵ γυναῖς 

χες τότε ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν κλάουσι καὶ οἱ παῖδες 

ὑπὲρ τῶν πατέρων ὡς ἐπὶ τοῖς μεγίστοις κακοῖς. 

ἐπειδὰν μὲν οὖν λοιμὸς ἢ σεισμὸς γένηται, τοῖς ϑεοῖς 

ἐγκαλοῦμεν ὡς κακῶν παρέχουσι τοῖς ἀνθρώποις 

αἰτίας. καὶ οὔ φαμεν αὐτοὺς εἶναι δικαίους οὐδὲ φι- 

λανϑρώπους, οὐδὲ ἂν τὰ μάλιστα ἡμῖν ἡμαρτηκόσιν 

ἐπιτιμῶσι σὺν τῇ δίκῃ" τοσοῦτον μῖσός ἐστι πρὸς τὰ 

αὐτόματα τῶν κακῶν. πόλεμον δέ, ὅστις οὐχ ἧττον 

ἀπόλλυσιν ᾿ σεισμός. αὐτοὶ προαιρούμεϑα καὶ τοῖς 

αἰτίοις τούτων ἀνϑρώποις οὐκ ἐγκαλοῦμεν οὐδέν, 

ὥσπερ ὑπὲρ ἐχείνων τοῖς ϑεοῖς, ἀλλὰ τούτους εἶναι 

καὶ φιλοδήμους δοκοῦμεν καὶ λεγόντων ἥδιστα 

ἀχούομεν αὐτῶν καὶ συμβουλεύουσι πειϑόμεϑα, καὶ 

πάσας αὐτοῖς παρέχομεν ἀντὶ τῶν κακῶν οὐκ ἀμοιβάς" 

ἀμοιβαὶ γὰρ ἐξ ἴσων ἂν ἐγίγνοντο πρὸς αὐτοὺς κακῶν" 

ἀλλὰ χάριτας καὶ τιμὰς καὶ ἐπαίνους" ὥστε σφόδρα 

ἂν εἶεν ἀνόητοι τῶν ἐπὶ τοῖς κακοῖς ἔτι χάριν εἰδό- 

τῶν φειδόμενοι. τὸ μὲν οὖν πρῶτον, ἄνδρες Νικο- 

μηδεῖς, τὰς αἰτίας. τῆς στάσεως ἴδωμεν. εἰ μὲν γὰρ 

τηλικαῦτά ἐστιν, ὥστ᾽ ἄξιον εἶναι πολεμεῖν πόλεμον 

[0 ᾧ 

ΟΒΑΤΙΟ ΧΧΧΥΠΙΙΙ. 7 

οὐ σύντομον. οἷος ἂν τοῖς ὅπλοις ἐγίγνετο καὶ παρη- 

γορίαν εἶχε τὸ τάχος τῆς διακρίσεως, ἀλλὰ μακρὸν 

καὶ ἄπαυστον, ὥστε αὐτὸν ὑπολείπεσϑαι καὶ τοῖς 

παισὶ καὶ τοῖς ἐγγόνοις καὶ μηδέποτε σχεῖν ἐλπίδα 

καταλλαγῆς" ἀγωνιξώμεϑα καὶ στασιάξωμεν καὶ πρά- 

γματα παρέχωμεν. ἀλλήλοις, ὅσα ἔνεστι παρέχειν; 

ἀχϑόμενοι διότι μὴ καὶ πλείω δυνάμεϑα. εἰ δὲ μά- 

λιστα μὲν οὐδέν ἐστι τὸ ἀϑλον τούτου τοῦ κακοῦ, τὰ 

δὲ δοκοῦντα εἶναι καὶ μικρά ἐστι καὶ φαῦλα καὶ οὐδ᾽ 

ἰδιώτας ὑπὲρ αὐτῶν στασιάζειν ἄξιόν ἐστιν, οὐχ ὅπως 

πόλεις τηλικαύτας" μὴ πάσχωμεν ὅμοιόν τι τοῖς ἄφρο- 

σι τῶν παίδων. οἵτινες αἰδούμενοι μὴ δοκῶσι μάτην 

ὀργίξεσϑαι τοῖς πατράσιν ἢ ταῖς μητράσιν οὐ βούλον- 

ται καταλλάττεσθαι ῥαδίως. ὑπὲρ μὲν οὖν γῆς ἢ 

ϑαλάττης οὐδὲ μαχόμεϑα, ἀλλὰ ϑαλάττης μὲν οὐδ᾽ 

μον ἀντιποιοῦνται πρὸς ὑμᾶς οἵ Νικαεῖς. ἀλλ᾽ ἡδέως; 

“ἃ 

ὥστε μηδεμίαν παρέχειν μάχην, διακέκρινται. καὶ 

μὴν οὐδὲ ὑπὲρ προσόδων ἀγωνιξόμε: ϑα; ἀλλὰ ἑκάστοις 

ἀπόχφη τὰ οἰκεῖα" καὶ ταῦτα δὲ τυγχάνει διωρισμένα; 

καὶ μήν γὲ καὶ τἄλλα πάντα, ὥσπερ ἐν εἰρήνῃ καὶ 

φιλίᾳ. καὶ καρπῶν εἰσιν ἀντιδόσεις καὶ γάμων ἐπι- 

μιξίαι καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ συγγένειαν πολλαί τινες 

ἤδη γεγενημέναι" καὶ προξενίας δὲ ἔχομεν καὶ φι- 

λίας ἰδιωτικάς. ϑεούς τε τοὺς αὐτοὺς μομέζενς καὶ 

τὰς ἑορτὰς τὰς πλείστας ὁμοέως ἄγετε. καὶ μὴν οὐδὲ 

ἫΝ τῶν ἐϑῶν οὐκ ἔστιν οὐδεμία ὑμῖν μάχη. τού- 

ὧν δὲ ἁπάντων οὐκ ἔχϑρας παρεχόντων αἰτίαν, ἀλλὰ 

τοὐναντίον φιλίας καὶ ὃ ὁμονοίας. μαχόμεϑα. κἂν τις 

υμᾶς ἐπιστὰς ἔρηται, Τί δὲ ὑμᾶς οἱ Νικαεῖς ἀδικοῦ- 

σιν; οὐδὲν εἰπεῖν ἕξετε. κἂν ἐκείνων πύϑηται πά- 

λιν, Τί δὲ οἵ Νικομηδεῖς ἀδικοῦσιν ὑμᾶς; οὐδὲ αὐτοὶ 

λέγειν ἕξουσιν οὐδὲ ἕν, ἀλλὰ ἀἄϑλόν ἐστιν ἐν τῷ 
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μέσῳ κείμενον, ὑπὲρ οὗ διαφέρεσϑε. καὶ τί τοῦτό 

ἐστιν; ἃ μέν 78 καὶ ὀνομάσαι ἄξιον καὶ ὁμολογῆσαι 

καὶ περὶ ὧν ἂν καὶ συγγνοίη τις τοῖς ἀγωνιξομένοις, 

τούτων οὐδέν ἐστι. τὰ δὲ ὄντα οὐδὲ εἰπεῖν οὐδὲ ὁμο- 

λογῆσαι καλῶς ἔχει" τοιαῦτά ἐστιν, οὕτω μικρά, οὕτω 

τὰ τυχόντα, ἐφ᾽ οἷς οἱ μὲν ἀνόητοι φιλοτιμηϑεῖεν ἂν 

ἴσως . εὖ δὲ ψώναν ἂν οὐδείς. οἱ γὰρ παρακαλοῦν- 

τες ὑμᾶς ἐπὶ τὴν στάσιν" δι᾿ ἃς δὲ αἰτίας οὐχ ἐμὸν 

ἴσως ἐξελέγχειν" ἀλλ᾽ οἵ γε χαίροντες αὐτῇ τοῦτο 

μόνον λαλοῦσιν" Ὑπὲρ πρωτείων ἀγωνιξόμεϑα. τού- 

τους οὖν αὐτοὺς ἐρήσομαι πάλιν ἐγώ, Τίνων πρω- 

τείων; καὶ πότερον ἔργῳ καὶ πράγματι δοϑησομέ- 

νῶν ἢ περὶ ὀνόματος αὐτὸ μόνον ἐστὶν ὑμῖν ἡ μάχη; 

καὶ πρότερον γὰρ δήποτε ἀκούω τὸ αὐτὸ τοῦτο γενέ- 

5 σϑαι στάσεως Ἑλληνικῆς αἴτιον, καὶ πολεμῆσαι περὶ 

τῶν πρωτείων τοὺς ᾿᾿ϑηναίους καὶ τοὺς “ακεδαιμο- 

νέους. καὶ διότι μὲν οὐδὲ ἐκείνοις ἐλυσιτέλησεν ἡ 

στάσις καὶ ὁ πόλεμος, ἀλλὰ πρὸς ἀλλήλους ἀγωνιξό- 

μενοι περὶ τῶν πρωτείων ἀπώλεσαν αὐτὰ ἀμφό- 

τεροι, καὶ ὑμεῖς ἅπαντες ἐκεῖνα ἴστε καὶ ἴσως κἀγὼ 

μικρὸν ὕστερον ὑπὲρ αὐτῶν ἐρῶ. τί δέ; τοῦτο ὡς 
Ἂν 

ὅμοιον ἐκείνῳ προβαλλόμενοι λέγουσιν : ᾿Αϑηναϊοιτοι 
Ι 

περὶ τοῦ φόρους λαμβάνειν παρὰ τῶν νησιωτῶν ἐπο- 

λέμουν, καὶ περὶ τοῦ δικάξειν οἴκοι τὰς ἁπάντων 

δίκας κατὰ ἀλλήλων. ἠγωνίξοντο, καὶ καϑόλου περὶ 

βασιλείας ὃ πόλεμος ἣν ταῖς πόλεσιν ἐκείναις. ἡμεῖς 

δὲ ἂν ἀπολάβωμεν τὸ πρωτεῖον ἀμαχεὶ παραδόντων 

αὐτὸ τῶν Νικαέων. πότερα ληψόμεϑα τοὺς φόρους, 

οὗς νῦν ἐκεῖνοι λαμβάνουσιν; ἢ τὰς πόλεις τὰς συν- 

τελούσας εἰς τὸ παρ᾽ ἐκείνοις δικαστήριον ἐνταυϑοῖ 

καλέσομεν; ἢ πέμψομεν αὐτοῖς ἁρμοστάς ; ἢ δεκάτας 

τὰς παρὰ τῶν Βιϑυνῶν ἐκείνοις ἔλαττον παρέξομεν; 
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ἢ τί ἔσται; καὶ τί ἡμῖν γενήσεται πλέον ; ἐγὼ γὰρ ὑπὲρ 

ἁπάντων νομίζω τοὺς ἀνθρώπους τῶν πραττομένων 

οὐχὶ μάτην οὐδὲ εἰκῇ σπουδάξειν, ἀλλ᾽ ἀεὶ πὐμμέννι 

τὸν ἀγῶνα ἀντί τινος. ὁ μὲν γὰρ πολεμῶν ἢ περὶ 

ἐλὲ υϑερίας ἀγωνίξεται ̓  καταδουλουμένων αὐτὸν ἀλ-: 

λων, ἢ περὶ ἀρχῆς, αὐτὸς ἑτέρους καταδουλούμενος. 

ὁ δὲ πλέων τὴν ϑάλατταν οὐκ ἄλην εἰκῇ διατέϑεται" 

"5 κινδυνεύει γὰρ ἤτοι γὲ ὁδοῦ χάριν ἢ ἐμπορίας. ἵνα 

δὲ μὴ πάντα φέρω τὰ παραδείγματα, ἁπλῶς καὶ 

πράττομεν ἅπαντα οἱ ἄνϑρωποι τέλους ἕνεκεν ἀγα- 

ϑοῦ καὶ φεύγομεν τὰς ἐναντίας πράξεις τέλους ἕνε- 

κεν κακοῦ. τὸ δὲ χωρὶς αἰτίας σπουδάζειν ἢ πονεῖν, 

τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ τοῖς ἀνοήτοις προσήκει μόνοις. εἰ μὲν 

οὖν τις σπουδὴν ἐ ἔχοι καλεῖσϑαι βασιλεὺς ἰδιώτης ὦν. 

χαὶ τοῦτο ἄριστα ἐπιστάμενος αὐτὸς ὑπὲρ αὑτοῦ, 

τοὐναντίον οὗτος ῇ δοχεῖ γέλωτα ὀφλήσει, χρώμενος 

ὀνόματι ψευδεῖ δίχα πράγματος. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων 

δὲ ὁμοίως ἁπάντων. κἂν αὐλητής τιβ ἐθέλῃ δοκεῖν 

αὐλεῖν οὐκ ἐπιστάμενος; χἂν μουσικὸς οὐδὲν ὑπὲρ 

μουσικῆς εἰδώς; χἂν κιϑαριστὴς οὐδὲ ἄψασϑαι τῆς 2 

πΒλυ ρᾶς ἐπιστημόνως δυνάμενος. τοὺς μὲν οὖν τοιού- 

τους οὐδὲν κωλύσει καὶ μαινομένους δοκεῖν. ἡμεῖς 

δὲ οἰόμεϑα., ἐὰν ἐπιγραφῶμέν που πρῶτοι: τὸ πρω- 

τεῖον ἕξειν: ποῖον ; ἄνδρες Νικομηδεῖς ; πρωτεῖον : 

καὶ γὰρ δεύτερον ὑμᾶς ἐρήσομαι καὶ τρίτον" οὐ τί τὸ: 

ὄφελός ἐστιν; οὗ τί τὸ ἔργον; ἀφ᾽ οὐ πότερον πλου- 

σιώτεροι γενησόμεϑα ἢ μείξονες ἢ δυνατώτεροι; τὸ 

πιν χενοδοξεῖν ἀνόητον μὲν εἶναι καὶ ἐπὶ τῶν ἰδιωτῶν 

νενόμισται. καὶ μάλιστα τούτων καταγελῶμεν καὶ 

διαπτύομεν αὐτούς. καὶ τελευτῶντες ἐλεοῦμεν τοὺς : 

οὐκ ἐπισταμένους τίνι διαφέρει δόξα ψευδὴς ἀληϑοῦς. 

καὶ τῶν πεπαιδευμένων οὐδεὶς οὕτως ἔχει πρὸς αὐὖ- 
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τὴν ὡς ἐπιϑυμεῖν ἀνονήτου πράγματος. ταῖς δὲ πό- 

λεσι φῇ τις κοινῇ προσήκειν ὅσα μηδὲ τῶν ἰδιωτῶν 

τοῖς γενναίοις καὶ πεπαιδευμένοις ;: καϑόλου δ᾽ εἴ 

τις ὑμᾶς ἔροιτο, ἄνδρες Νικομηδεῖς, τέ βούλεσϑε, 

πότερον εἶναι πρῶτοι ταῖς ἀληϑείαις ἢ καλεῖσϑαι 

μὴ ὄντες; ὁμολογήσαιτε ἂν δήπουϑεν εἶναι πρῶτοι 

μᾶλλον ἐθέλειν ἢ καλεῖσϑαι μάτην. οὐ γὰρ τὰ ὀνό- 

ματα δύναμιν ἔχει τὴν τῶν πραγμάτων" ὅσα δὲ ταῖς 

ἀληϑείαις ἐστὶ τοιαῦτα, οὕτω καὶ ἐξ ἀνάγκης ὀνο- 

μάξεται. πειρᾶσϑε τοίνυν πρωτεύειν τῶν πόλεων τὸ 

μὲν πρῶτον ἐκ τῆς ἐπιμελείας τῆς περὶ αὐτάς" 

τοῦτο μὲν γάρ, καϑὸ μητρόπολίς ἐστε, ἐξαίρετόν 

ἐστιν ἔργον ὑμέτερον" εἶτα τῷ παρέχειν αὑτοὺς δὲ- 

καίους ἅπασι καὶ μετρίους καὶ μὴ πλεονεκτεῖν ἐν μη- 

5 δενὶ μηδὲ βιάξεσϑαι. ταῦτα γὰρ ἐξ ἀνάγκης ἀπε- 
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ΠΑΝ μένην. πειρᾶσϑε ὃὲ χαὶ τοῖς ἡγεμόσιν αἰδῶ παρέχειν, 

ἀεὶ τοῦτο φανερὸν καϑιστάντες ὅτι μὴ ἀπόχρη ὑμῖν 

καλῶς διοικεῖσϑαι μόνοις, ἀλλὰ παντὸς ἐπιμελεῖσϑε 

τοῦ τῶν Βιϑυνῶν γένους καὶ οὐδὲν ἧττον δυσχεραί- 

νετε τοῖς εἰς τοὺς ἄλλους ἀδικήμασιν ἡ τοῖς εἰς αὑτούς" 

χαὶ ἄν τινὲς καταφύγωσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς δεόμενοι βοη- 

ϑείας. προϑύμως ἐπαρκεῖτε καὶ ὁμοίως. ταῦτα τὸ 

πρωτεῖον ὑμῖν παραδώσει τὸ ἀληϑινόν; οὐχ ἡ περὶ 

τῶν ὀνομάτων πρὸς Νικαεῖς μάχη. βουλοίμην δ᾽ ἂν 

καὶ ἐκείνους τὰ αὐτὰ ποιεῖν . καὶ ποιήσουσιν, ἐὰν 

χαταλλαγῆτε καὶ μείξων ἡ δύναμις ὑμῶν γενήσεται 

συντεϑεῖσα. καὶ γὰρ τῶν πόλεων ὁμοῦ γενόμενοι 

πασῶν ἄρξετε, καὶ τοῖς ἡγεμόσι γενήσεται πλείων 

διατροπὴ πρὸς ὑμᾶς καὶ φόβος, ἐὰν ἀδικεῖν ϑέλωσι. 

τὸ δὲ νῦν ἔχον αἱ μὲν ἄλλαι πόλεις ὑπὸ τῆς ὑμετέρας 

χϑείας κινεῖ καὶ διαφοράς, φύσει μὲν τῶν ἐλαττόνων “ἢ στάσεώς εἰσιν ἐπηρμέναι" χρείαν γὰρ αὐτῶν δοκεῖτε 

᾽. " ῇ “ ὌΝ δ 147 Ε 

πρὸς τοὺς μείζονας ὑπόπτως διακειμένων, ὡς ἐξ ἅπαν- ι ἔχειν καὶ πη ἀληϑείαις ἔχετε διὰ τὸν πρὸς ἀλλήλους 

τος πλεονεχτεῖσθαι μελλόντων᾽ ὅταν δὲ καὶ ἔργῳ 

τοῦτο γίγνηται, δικαιότερον τῆς ἀπεχϑείας παροξυ- 

νομένης. ἔξεστι δὲ ὑμῖν εὐεργετεῖν τὰς πόλεις καὶ 

πλέον καὶ μεῖζον ἢ ἐκείνοις, τὸ μὲν πρῶτον καὶ μάλιστα 

διὰ τὴν ϑάλατταν, ἐξ ἧς ἁπάντων μὲν καὶ τῶν νῦν 

κομιξομένων" δεῖ δὲ δημοσίᾳ χαρίξεσϑαι τὴν πόλιν. 

οὐκ ἰδίᾳ τινάς. τὰ δὲ καὶ διακλέπτοντες αὐτοί. τὰ δ᾽ 

αἰτούμενοι παρ᾽ ἕκαστα᾽ καὶ ἀντιλέγετε μὲν οὐδέποτε 

τοῖς αἰτήσασιν ὑμεῖς. αὐτὸ δὲ ὅμως φορτικόν ἐστι τὸ 

τὴν τῆς αἰτήσεως ἀνάγκην ἔχειν. εἰ δὲ καὶ τούτων 

ἁπάντων μεταλαμβάνειν ἐπιτρέψετε τοῖς δήμοις τοῖς 

καϑ'᾽ ἑκάστην ἡμέραν αἰτουμένοις τὸ πρὸς τὴν χρείαν 

ἐπεῖγον, πῶς οὐχ εἰκός ἐστι μείζους ὑμᾶς ἔσεσϑαι 

παρ᾽ αὐτοῖς. εὐεργετοῦντας αὐτούς; καὶ ἅμα καὶ 

μεγάλην ποιήσετε τὴν ὁμόνοιαν διὰ πάντων ἐλευσο- 

ἀγῶνα καὶ πάσχετε οἷόν τι πάσχουσιν, ἐπειδὰν δύο 

ἐπ ἐφανεῖς ὁμοίως ἄνδρες διαπολιτεύωνται πρὸς ἀλλή- 

λους ἐξ ἀνάγκης ἅπαντας ϑεραπεύουσι καὶ τοὺς : 

πλεῖστον ὅσον ἀποδέοντας αὐτῶν. ὥστε ἐν ᾧ περὶ 

τοῦ πρωτείου μάχεσϑε ὑμεῖς, κινδυνεύει τὸ ͵ πρωτεῖον 

παρ᾽ ἐκείνοις εἶναι τοῖς ϑεραπευομένοις ὑφ᾽ ὑμών. 

οὐδὲ γὰρ ἔνεστιν οὐκ ἔχειν τοῦτο δοκεῖν τινας ; ὃ παρ᾽ 

αὐτῶν ἐκείνων ὑμεῖς λαμβάνειν ἀξιοῦτε. καὶ τὰς πόλεις 

οὖν πᾶσα ἀνάγκη γενήσεται τὴν τάξιν τὴν ἑαυτῶν 

ἀπολαβεῖν, καὶ ὥσπερ εἰκός ἐστι καὶ δίκαιον, ἐκείνας 

ὑμῶν χρήξειν, οὐχ ὑμᾶς ἐκείνων. καὶ οὐχὶ παρὰ 

τοῦτο ἀξιώσω τυραννικῶς ὑμᾶς αὐτοῖς προσφέρεσϑαι; 

πράως δὲ καὶ μετρίως. ὥσπερ ὑφηγησάμην μικρὸν 

ἔμπροσθεν, ἵνα μὴ φορτικὸν γσητοι τὸ πρωτεῖον 

ὑμῶν, ἀλλὰ καὶ πρωτεῖον ἢ καὶ φιλῆται. τὰ δὲ τῶν 
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δ ἤ " ᾿ κω " ’ ᾿"" ᾿ 

ἡγεμονῶν νῦν μὲν ὁπῶβ ἔχει. τί δεῖ πρὸς ἐπισταμέ- 
νους λέγειν: ἢ 

δος. ἣν ἡ στάσις ἡ ὑμετέρα δίδωσι τοῖς ἄρχουσιν 

"ὧἀἁρ οὐκ ἐπαισϑάνεσϑε τῆς τυραννίέ- 

Ρ - " ς ΠῚ ,. φ " 4 - ν ων 

υμῶν; εὐϑέως γὰρ ὁ βουλόμενος ἀδικῆσαι τὸ ἔϑνος 
᾿"» Ὃ“ Ὑ "ὦ ᾿.. " ι:;: ; 

εἰδὼς ἠκει ο,τι δεῖ ποιήσαντα αὐτὸν μὴ δοῦναι δίκην. 
," ᾿. »ν »κκ ͵ ω ᾿ ω ᾿ Α 

ἢ γὰρ τῇ Νικαέων ἑταιρείᾳ προστίϑεται καὶ τὸ μέρος 419: 
“πὴ Ν | «ἕν... ἱμ , Γ ων... δηλ κ τὸ ἐκείνων ἔχει βοηϑοὺῦν ἡ τους Νικομηδεῖς ἑλόμενος 

ς. » 
υφ 
ὉᾺ Ά Ἢ Ο] “Ὃ . 3 -“ Ἢ ἤ 

δὲ τοὺς ἑτέρους φιλεῖν" ἀδικεῖ δὲ πάντας. 

ς “Ὁ ἢ “ Ἁ " -" ἃ 9 ΝΥ 

ὑμῶν σωξεται. καὶ φιλεῖ μὲν οὐδετέρους, δοκεῖ 
3 - 

ἀδικῶν ὃδὲ 
“"» ἽἼ»" Ἁ " Ά ᾿ ; " 

σωζεται δια τοῦς μόνου οἰομένους ὑπ᾽ αὐτοῦ φι- 

" ᾿ Ἷ ω ἐν ῥ “ἅ "ἤ , 

λεῖσϑαι. κατεγνῶώκασι δὲ υμῶν ἀνοιαν δημοσία. καὶ 
"» 

χρῶνται καϑάπερ τοῖς παιδίοις υμῖν, 

ἀντὶ τῶν μεγίστων προτείνεται τὰ μικρότατα" κἄ- 
κεῖνα διὰ τὴν ἄγνοιαν τῶν ὡς ἀληϑῶς μεγάλων καὶ 

διὰ τὴν πρὸς τὰ ἐλάχιστα ἡδονὴν χαίρει τῷ μηδενί" 

χαὶ ὑμῖν οὕτως ἀντὶ δικαιοσύνης. ἀντὶ τοῦ μὴ συ- 
λᾶσϑαι τὰς πόλεις μηδὲ ἀ ἄφα ιρεῖσϑαι τοὺς ἀνθρώπους 

τῶν ἰδίων, ἀντὶ τοῦ μὴ ὑβρίζειν αὐτοὺς εἰς ὑμᾶς, 
ἀντὶ τοῦ μὴ παροινεῖν. προτείνουσιν ὀνόματα᾽ καὶ εἰ 

εἶπον ὑμᾶς πρώτους ἢ ἔγραψαν, εἶτά εἰσιν ἀκίνδυνοι 
τὸ λοιπὸν ὑμῖν ὡς ἐσχάτοις χρώμενοι. τὰ γὰρ τοιαῦτα, 
ἐφ᾽ οἷς μέγα φρονεῖτε, παρὰ πᾶσι μὲν τοῖς ὀρϑῶς 

ἐννοουμένοις διαπτύεται. μάλιστα δὲ παρὰ τοῖς Ῥω- 

μαίοις γέλωτα κινεῖ καὶ καλεῖται τὸ ἔτι ὑβριστικώτε- 

ρον Ἑλληνικὰ ἁμαρτήματα. καὶ γάρ ἐστιν ἁμαρτήματα. 

ἄνδρες Νικομηδεῖς, ἀληϑῶς, ἀλλ᾽ οὐχ Ἑλληνικά, 

εἰ μὴ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο Ἑλληνικὰ φήσει τις αὐτὰ εἶναι, 
καϑ᾽ ὅσον ἐκεῖνοι δόξης ἀντεποιήσαντό ποτὲ καὶ 

᾿Αϑηναῖοι καὶ τὰ δὲ ἐκείνων εἶπον 
0 ἤδη που καὶ πρότερον ὅτι μὴ κενόδοξα ἦν. ἀλλ᾽ ὑπὲρ 

ἀρχῆς ἀληϑοῦς ἀγῶν" 

“ακεδαιμονιοι. 

᾽ , "» " ᾽ . 

εἶ μὴ τι νῦν δοκεῖτε αὑτους 
6 " " ' , ΠῚ “- " ᾿ ἤ 

ὑπὲρ τῆς προπομπείας καλῶς ἀγωνίζεσθαι. καϑαᾶαπερ 

οἷς πολλάκις ἃ 

Ι 
498 

Ὁ Β 
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ἐν μυστηρίῳ τινὶ παίζοντας ὑπὲρ ἀλλοτρίου πραγμα- 

τοῦ. ἂν δὲ τὸ μὲν τῆς μητροπόλεως ὑμῖν ὄνομα ἐξαέ- 

ρέτον ἢ: τὸ δὲ τῶν πρωτείων κοινὸν ἢν τί κατὰ τοῦτο 

ἐλαττοῦσϑε; ἐγὼ μὲν γὰρ τολμήσαιμι ἂν εἰπεῖν ὅτι 

κἂν πάντων ἐκστῆτε τῶν ὀνομάτων, οὐδενὸς ἐξίστασϑε 

πράγματος. ἢ τί δοκεῖτε παρὰ τοῦτο; τὴν ϑάλατταν 

ἀναχωρήσειν ἀφ᾽ ὑμῶν ἢ τὴν γῆν ὑμῖν ἔσεσϑαι μικρο-- 

τέραν ἢ τὰς προσόδους ἐλάττονας: ἤδη ποτὲ ϑέας 

μετελάβετε; μᾶλλον δὲ μόνον οὐχὶ καϑ᾽ ἑκάστην ἡμέ- 

ραν ϑεᾶσϑε καὶ τοὺς τραγῳδοὺς καὶ τοὺς ἄλλους. 
[ν Ἢ »" Γ " Υ Ἁ 

οομῦσοι δοκοῦσι μὲν ἡδονῆς ἕνεκεν καὶ τέρψεως εἰς τας 

σκηνὰς παριέναι. τοὺς δὲ αἰσϑανομένους τῶν γιγνο- 

μένων ὠφελοῦσιν" ἄρ᾽ οὖν ἐκεῖ τις ὑμῖν ἀληϑῶς 

εἶναι δοκεῖ βασιλεὺς ἢ τύραννος ἢ ϑεός; καίτοι 

ταῦτα πάντα καλοῦνται καὶ Μενέλαοι καὶ ᾿Δγαμέμνο- 

νες. καὶ οὐκ ὀνόματα μόνον ἔχουσι ϑεῶν καὶ ἡρώων, 

ἀλλὰ καὶ πρόσωπα καὶ στολάς, καὶ κελεύουσι πολλά, 

ὡς ἐκεῖνοι τοῦ δὲ ποιήματος συντελεσϑέντος ἀπίασι 

τὸ μηδὲν ὄντες. ὀνομάξεσϑαί τις ϑέλει πρῶτος" ἔστω. 

πρωτεύει τις᾽ κἂν ἄλλος ὀνομάξηται, πρῶτός ἐστιν. 

οὐ γὰρ τὰ ὀνόματα πίστεις τῶν πραγμάτων εἰσί, τὰ 

ὃὲ πράγματα καὶ τῶν ὀνομάτων. ἔτι τοίνυν κἀκεῖνο 

λογίσασϑε τὸ ἐκ τῆς ὁμονοίας γενησόμενον. νῦν μὲν 

ἕκαστοι τοὺς ἑαυτῶν ἄνδρας ἔχετε" ἂν δὲ καταλλα- 

γῆτε: τοὺς ἀλλήλων ἕξετε καὶ τὰς φιλοτιμίας" δεῖ: 

γὰρ καὶ τούτων πόλει" διπλασίας τίϑετε καὶ τὰς ὑπη- 

ρεσίας. λέγειν τις δεινός ἔστι παρ᾽ ὑμῖν ; κἀκείνους 

ὠφελήσει. πλούσιός τις παρ᾽ ἐκείνοις ἐστί: χοφηγήσει 

καὶ παρ᾽ ὑμῖν. καϑόλου δὲ οὐδεὶς οὔτε ἄξιος ὧν τοῦ 

πρωτεύειν ἐν πόλει διὰ τοῦτο οὐκ εὐδοκιμήσει παρ᾽ 

ὑμῖν τῷ πρὸς ἐκείνους λέγειν. Ἢ παρ᾽ ἐχείνοις τῷ πρὸς 

ὑμᾶς" οὔτε ἂν φαῦλός τις ὧν καὶ τοῦ δοῦναι δίκην 

ΡΙΟ. 11. 0 



ῬΙΟΝῚΒ ΑὉ' ΝΙΟΟΜΕΌΏΙΕΝΒΕΝ 

Γ νυ “- Ὑ ᾿ ἤ Ἁ 3 , 

ἄξιος εὐρεϑῇ . διαδράσεται τὴν τιμωρίαν ἀπαλλαγεὶς 
᾽ “-»Ὕ , Ὡ 3 "" ᾿ {  .. . Ν᾿ -» " Ὁ 

ἐντεῦϑεν ἐκεῖ. κἀκεῖϑεν ἐνθαδε. τὸ δὲ νῦν ἔχον ὡσπεῷ 
ς ω , ἢ , -. ᾿ν 3 οὶ , 

ὑφορμεῖτε ἀλλήλαις αἷ πόλεις καὶ ἔστι τοῖς ἀδικησασι 
ν Γ “ ν - ν Γ “ ͵ ἊῚ Ὑ “ Ν ᾿» ξ Γ ν τὴν ἑτέραν πρὸς τὴν ἑτέραν καταφυγή. τῆς δὲ ὁμονοίας 

, , ι τ ᾽ν ’ ᾿» ᾿ 

5 γενομένης ἀνάγκη καλοὺς εἶναι καὶ δικαίους ἀνδρας 
Ἢ "»Ὡ ὔ ᾽ , “-ὦΨΝ “ 

ἢ ἐκ τῆς Βιϑυνίας ἀπαλλάττεσθαι. μέγα φρονεῖτε τῇ 
»" ᾽ ἡ Μ ,“»» ᾿ “ »" Ἁ 

τοῦ πλήϑους ὑπερβολῇ πλείους ἔσεσϑε. γῆν ἱκανὴν 
-" Ν " “"" “ " ῳω Υ͂ “ 

δοκεῖτε ἔχειν" πλείω τῆς ἱκανῆς ἕξετε. καϑόλου πάντα 
,. “ 3 ἣν -ν 9 ᾿ 

μιχϑέντα., καὶ καρποὶ καὶ χρήματα καὶ ἀνδρῶν ἀξίαι 
Ν “ , Ἁ ᾽ ᾽ 

καὶ δυνάμεις. διπλάσια τὰ παρ ἀμφοτέροις γίγνεται. 

χαὶ οὗ δὲ πάντα ἕνεκεν οἵ ἄνϑρωποι πράττουσιν, ἡ 
ιὃ 

ἡδονή, κρείττων λόγου. τὸ γὰρ τὰ. μὲν ὀδυνῶντα 
4 

ὑμᾶς ἐξαιρεϑῆναι, καὶ φϑόνον καὶ φιλονεικίαν καὶ 

τὴν ἐκ τούτων γιγνομένην στάσιν, καὶ τὸ ἐπιβουλεύειν 
, Ν ᾿ 6 “-"», Ἁ ὠὡ - ᾿ ἤ ο, "" “- -ἭἬ᾿Ὗ 

ἀλληλοις υμᾶς καὶ τὸ τοῖς κακοῖς ἐφήδεσϑαι τοῖς τῶν 
“ δ Δ 2... ..Ψ... πὰ ν ΚΓ δ.» 

πλησίον καὶ τὸ ἐπὶ τοῖς ἀγαϑοῖς ἄχϑεσϑαι, τὰ δὲ ἕναν - 
, " ͵ ᾿ " ᾿ , ᾿ 

τία ἀντὶ τουτῶν εἰσελϑεὶῖν εἰς τὰς πόλεις. κοινωνίαν 
, “" ῇ ᾿ "" ᾽ - 3 

ἀγαϑῶν, ὁμοφροσύνην, ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἀμφοτέρων χα- 
ἤῇ) 9 »" ἢ Ρ - 1] ᾿ ’ ’ 

ράν. οὐχὶ ταῦτα πάντα ἑορτῇ ἔοικε δημοσία; λογί- 
)" 'ν "7 ν -“ὝὝ“ ἊΨ " Ἷ “ σασϑε δὲ οὕτως. εἴ τις ὑμῖν. ἄνδρες Νικομηδεῖς, 

"» »“, δ " ΠῚ ᾽ Ἁ ; » 

ϑεῶν αἵρεσιν ἔδωκεν. εἰ βουλεσϑὲε μὴ μόνον τὴν 
ἔ » ᾿ “" , Ἃ Ἁ ᾿ Τ Π 3 Ἢ 

αὐτῶν πόλιν ἔχειν, ἀλλὰ καὶ τὴν Νικαξεῶν. οὐκᾶν 
ΠΝ " Ἁ - ᾿ 3 ᾿ ΒΒ ᾿ 

παράδοξον μὲν ὑπὸ τοῦ μεγέϑους ἐφάνη ἀγαϑὸν υμῖν ; 
"» ἮΝ Γ , ’ κ᾿ » -» “ ν , 

εὐξασϑεὲε δ᾽ ἂν πάσας εὐχᾶς, ὥστε αὕτου τυχεῖν; ἀλλὰ 
-»" , ἢ ὮΝ » “ » 

5 τοῦτο τὸ παράδοξον δοκοῦν ἔξεστιν ἤδη γενέσϑαι καὶ 
ἣ ,»» 6 : Ἁ “ Γ᾿; ὦ “ 

τὴν Νίκαιαν ὑμετέραν εἶναι καὶ τά παρ υμῖν ἐκείνων. 
Ἢ - Ἢ 3. ὦ - " "Ἢ Ὁ 

ἢ τῶν μὲν ἀδελφῶν ϑαυμαξομεν τοῦς εἰς ἀπαντα κοι- 
᾿. -» Ἁ ψ' Ἁ Ἁ 

νὸν οἰκοῦντας τὸν οἶκον καὶ μη νενεμημένους τὰ πα- 
"ν »" 3 -»", “, -»" 

0 τὲ πλοῦτος αὑτῶν ἔτι μαλ- 
- ῦ , , 

τρῷα τπὸ μικρολογίας 
" " ᾿ - ᾽ ᾿ » ὴ 

λον ϑαυμάξεται καὶ μείζων δοκεῖ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο, τὸ 
ἃ -» ΝᾺ Ρ Γ »΄ᾷ - 

μη νενεμῆσϑαι μηδὲ ἑκάστῳ τὸ ἡμίσυ γεγονέναι τῶν 
ϑιν " 

πάντων. ἀλλὰ τὸ ὅλον ἀμφοτέρων δοκεῖν, ἔτι δὲ καὶ 
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ὡς ἀγαϑοὺς πάντες ἐκείνους ὁρῶσι καὶ ὡς δικαίους 

καὶ ὡς τῷ ὄντι ἀδελφούς ἐν δὲ ταῖς πόλεσι γενομένη 

αὕτη ἡ ἀδελφότης οὐχὶ καὶ μεῖξον ἀγαϑὸν ἔσται καὶ 

κάλλιον καὶ πλουσιώτερον; ἄξιον δὲ αὐτὴν γενέσϑαι 

χαὶ διὰ τοὺς προγόνους κοινοὺς ὄντας ἀμφοτέραις 

ταῖς πόλεσι καὶ διὰ τοὺς ϑεούς, ὧν καὶ παρ᾽ ἐκείνοις 

καὶ παρ᾽ ὑμῖν δμοιαί εἰσι τιμαί. τοῦτο γάρ ἐστιν, ἐφ᾽ 

ᾧ καὶ μάλιστα ὀδυνηϑείη τις ἄν, ὅτι πάντα κοινὰ 

ἔχοντες. καὶ προγόνους καὶ ϑεοὺς καὶ ἔϑη καὶ ἕορτας, 

οἵ δὲ πολλοὶ καὶ συγγενείας ἰδιωτικὰς καὶ φιλίας, 

ὥσπερ Ἕλληνες πρὸς βαρβάφους μαχόμεϑα; ἢ τὸ ἔτι 

τούτου τῷ γιγνομένῳ ὑφ᾽ ὑμῶν ὁμοιότερον; ὥσπερ 

ἄνϑροωποι πρὸς ϑηρία. οὐκ ὕψεσθϑε εἰς ἀλλ ἥλους : 
3 3 , 3 ͵ 

οὐκ ἀκούσεσϑε ἀλλήλων; οὐκ ἀντιδεξιώσονται τὴν 
" Ἁ , ς -» 3 , » ᾿ ᾽ν» 

ἣν ἀρχὴν ποιησαμένων ὑμῶν ἀλλήλας αἱ πολεις: οὐχί 

πάντα τὰ παρὰ ἀμφοτέροις ἀγαϑὰ κτήσεσϑε καταλλα- 

γέντες: οὐ χρήσεσϑε αὐτοῖς ϑέλοντες; ὄφελον ἐξῆν 

καὶ τὸν Ἐφεσίων δῆμον ποιήσασϑαι ἀδελφὸν ὑμῶν. 

ὄφελον καὶ τὰ Σμυρναίων [οἰκοδομήματα] κοινὰ ὑμῖν 

ἐγένετο. ταῦτα δὲ πάντα τηλικαῦτα ὄντα ἀγαϑὰ ἕνὸς : 

ἕνεκα ὀνόματος ἀπόλλυτε, ποίαν ὠφέλειαν. τένα 

ἡδονήν; ἀλλ᾽ ὅτι μὲν καὶ λυσιτελήσει ταῖς πόλεσιν ἡ 

καταλλαγὴ γενομέ νη καὶ μέχρι νῦν ὑμῖν οὐχ ἐλυσιτέ- 

λησεν ἢ στάσις οὐσα καὶ τὰ ἀγαϑὰ τὰ ἐκ τῆς ὁμονοίας 

γενησόμενα καὶ τὰ κακὰ τὰ διὰ τὴν ἔχϑραν ὑπάρ- 

χόντα, προείρηταί μοι μετρέως. λοιπὸν δὲ εἰπεῖν ὅτι 

καὶ μενεῖ ταῦτα διαλλαγέντων ὑμῶν. ἤδη γάρ τινές 

εἰσιν οἵ καὶ τοῦτο δεδοικότες, ὧν ἀποδέχομαι τοῦ φό- 

βου τὴν αἰτίαν, εἴ γε λέγουσιν αὐτὸ ταῖς ἀληϑείαις 

ἐπιϑυμοῦντες τῆς ὁμονοίας καὶ φοβούμενοι μὴ λυϑ : 

καὶ οὐ τοὐναντίον αὐτοῦ χάριν τοῦ μηδὲ ὅλως αὐτὴν 

γενέσϑαι τοῦτο προβάλλονται. τὸ μὲν οὖν μέγιστον 

0: 
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Γ . Ἁ ἤ -Ψ Ἢ 6 ᾽ὔ 

ὑμῖν καὶ τὸ πιστότατον τοῦ μένειν τὴν ομονοιαν ἐνέ- 
Ἂ᾿ ἃ ᾽ ν] ἤ ἰ ἀῚ " . 

χυρον ἔστω τὸ συμφέρειν αὑτὴν. ἃ γὰρ καὶ λογῷ παρα- 
.'»» ᾿ ͵ ω " ἡ » 

δειχϑέντα διότι συνοίσει μόνον ἠδὴ πείϑειν υμᾶς 
φ“᾿ - Ψ Ἁ ἃ ν] Ἁ » ἂν» Υ , ἃ 

ἔοικε, πῶς οὐ χρὴ τὴν ἀπὸ τῶν ἔργων ἕξειν αὑτὰ 
“ ἃ » , , Ἁ .»» ἣ 

ἔτι δὲ εὐυϑυμὸς εἰμι καὶ διὰ τὸ 

εἰ γὰρ ἡ 
5 πειϑὼ βεβαιοτέραν; 
τῆς συνηϑείας ὑμᾶς δυσαπαλ λάκτως ἔχειν. 

στάσις τοσούτῳ χρόνῳ διὰ τὴν συνήϑειαν μόνον 

ἐμμεμένηκεν ὑμῖν, τηλικοῦτον οὖσα κακόν, πῶς οὐχὶ 
καὶ τὰς διαλλαγὰς εἰκός ἐστιν ἡδίους τε οὔσας καὶ 

δικαιοτέρας ποιήσειν καὶ τὴν συνήϑειαν πλείονα ; καὶ 
φυλάττεσϑαι δὲ μικρὰ δεήσει καὶ πρὸ ἁπάντων τοὺς 

ποτὲ 
(ἡ γὰρ ἀκούσητε αὐτῶν ἴδιόν τι ϑηρωμέ- 

ἄνδρας τοὺς ἀδόξους, ἄν διαβάλλωσιν ὑμᾶς 

ἀλλήλοις. 

νῶν, εἰ βουλήσονται πάλιν αὑτοῖς γενέσϑαι τινὰ χώ- 
5 ραν. καὶ μικρῶν δὲ ἕνεκεν μὴ παροξύνεσϑε. καὶ τοὺς 

ϑεοὺς δὲ εἰκός ἐστι μᾶλλον πάντων ἐπιμελήσεσϑαι 
- - " ν , κ᾿ Ἁ " Ἀ 

του συμμξειναι τὴν ομονοιαν. οὐμ αι γχρ καὶ αὑτὴν 
Π ᾿. " ᾿ 3 ’ ᾿"" 3 Ἥ γὰ} ταύτην τὴν ἀρχὴν παρ᾽ ἐκείνων γενέσϑαι καὶ οὐκ ἂν 95») 

ἄλλως ἐπελϑεῖν μοι τολμῆσαι περὶ τηλικούτου πρά- 
Ὶ ω , . , “ ".. ἤ ᾽ γματος ἐν υμῖν λέγειν. ὑπὲρ οὐ μηδεὶς πρότερον εἶπε 

μήτε νέος μήτε 1 πρεσβύτερος. ἔστι δὲ καὶ ἄξιον αὐτοῖς 

εὔξασϑαι πάλιν. οὐκοῦν ἐν ἀρχὴ μὲν εὐξ βάμην αὐτοῖς. 

ἐπεὶ δὲ τοῦ- ἵνα μοι πειϑομένους παρασχῶσιν ὑμᾶς" 
»»Ἥ ο ,ὔ “ἢ" ᾽ 

το ἤδη ἐοέίκατε ποιεῖν, λοιπὸν ἐστιν εὐξασϑαι περὶ 
᾿ » ᾿ ᾽ ᾿ " 4 ᾿ - "" δ ώ 

ὅ τοῦ φυλάττειν αὐτοὺς εἰς ἀεὶ τὰ καλῶς δόξαντα υμῖν. 

ΟΕΑΤΙΟ ΧΧΧΙΧ. δῦ 

ΠΕΡῚ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ἘΝ ΝΙΚΑΙΑῚΙ ΠΕΠΑΥ- 

ΜΕΝΗΣ ΤῊΣ 

Ἐγὼ χαίρω τιμώμενος ὑφ᾽ 
ἐστι χαίρειν τὸν ἄνδρα τὸν σώφρονα τιμώμενον ὑπὸ 

πόλεως ἀγαϑῆς καὶ λόγου ἀξίας. ὥσπερ ὑμετέρα 

πόλις κατά τε ἰσχὺν καὶ μέγεϑος οὐδεμιᾶς ἡττωμένη 

τῶν ὅπου ποτὲ ἐνδόξων γένους τε γενναιότητι καὶ 

πλήϑους συνοικήσει τῶν φανερωτάτων γενῶν οὐκ 

ἀλλαχόϑεν ἄλλων συνελϑόντων φαύλων καὶ ὀλίγων, 

ἀλλὰ Ἑλλήνων τε τῶν πρώτων καὶ Μακεδόνων" τὸ 
δὲ μέγιστον ἡρωάς τε καὶ ϑεοὺς οἰκιστὰς λαβοῦσα. 

πρέπει δὲ τοῖς ὑπὸ ϑεῶν ὠκισμένοις εἰρήνη καὶ ὁμό- 

νοια καὶ φιλία πρὸς αὑτούς. αἰσχρὸν γάρ, εἰ μὴ 

σφύδρα αἰδήμονες ἔσονται καὶ ϑεοσεβεῖς καὶ διοίσουσί 

τι τῶν ἄλλων εὐψυχίᾳ, βουλόμενοί γε ἀληϑὲς ἐπι- 
δεικνύειν τὸ τοῦ γένους. ἀλλὰ μὴ ψευδῆ καὶ μάταιον 

λόγον. ϑεοὶ γὰρ οἰκισταὶ καὶ συγγενεῖς καὶ προπά- 

τορες οὐδὲν οὕτως ἐϑέλουσι τοὺς αὑτῶν ἔχειν. 
χώρας κάλλος οὔτε καρπῶν ἀφϑονίαν οὔτε πλῆϑος 

ἀνθρώπων, ὡς σωφροσύνην καὶ ἀρετὴν καὶ πολιτείαν 

νόμιμον καὶ τῶν μὲν ἀγαϑῶν πολιτῶν τιμήν, τῶν δὲ 

κακῶν ἀτιμίαν. ὡς ἔγωγε ἥδομαι νῦν ὁρῶν ὑμᾶς ἕν 

ΥΠΑΣΕΟΣ 
“,να᾿ ὰ ἀκα . 

' ἃ “ ΝΜ ,ὕ ν Ἁ μ᾿ , ᾿Ὶ 

ἢ εἰν μὲν σχῆμα ἔχοντας. μίαν δὲ φωνὴν ἀφιέντας. ταῦτα 
ι ω Ὶ ἣ , 

δὲ βουλομένους. ποῖον μὲν γὰρ ϑέαμα κάλλιον πολεῶς 
0 ἢ ς 
! ὁμοφρονούσης; ποῖον δὲ ἄκουσμα σεμνότερον; ποία 

’ Ἂ “» νὴ ’ 

ὃὲ βουλεύεται πόλις ἄμεινον τῆς ἀμὰα βουλευομένης ; 
] - ΟῚ’ 

ποία δὲ εὐμαρέστερον πράττει τῆς ἀμα πραττουσης: 
" Ν τ 3 - , κ᾿ Π 

ποία δὲ ἧττον ἀποτυγχάνει τῆς ταὐτὰ βουλευομένης: 
Ὁ ὔ 9 ᾿, “-"" “ ἃ 

τίσι μὲν ἡδίω τἀγαϑὰ τῶν ὁμονοούντων ; τέσι δὲ κου- 
, Ἁ " “" - ῇ;Ἅ κ᾿ “ 

φύτερα τὰ λυπηρὰ τῶν κοινῇ φερόντῶν, ὠσπὲρ βα- 

ἰν » Ν ,ωνκν 

υμῶν., ὥσπερ είκος ὁ 

οὔτε : 

τευ « 

ξϑα» - - τος --- -Ο Ξ 

5: βΕ Άξ τς, ὈὙμῆρ γι» ὧν. ἘΞ ----. 
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, Ὁ , “. ᾿ ᾿ ν ρος; τίσι δὲ σπανιώτερον συμβαίνει τὰ χαλεπὰ τῶν 
ἀλλήλους φυλαττόντων; ποία μὲν τοῖς πολίταις προσ- 

φιλεστέρα πόλις ; ποία δὲ τιμιωτέρα τοῖς ξένοις ; ποία 

ὃὲ χρησιμωτέρα τοῖς φίλοις ; τίς δὲ τοῖς ἐχϑροῖς φο- 

5 βερωτέρα; ὁ παρὰ τένων μὲν ἔπαινος δοκεῖ πιστότε- 

ρος. ὁ παρὰ τίνων δὲ ψόγος ἀληϑέστερος; [τίνες δὲ 

παρὰ τοῖς κρατοῦσι πλείονος αἰδοῦς τυγχάνουσι] τί- 
νες μὲν ἰσοτιμότεροι τοῖς κρατοῦσι; τένας δὲ μᾶλλον 

οὗ κρατούμενοι αἰδοῦνται; τένας μὲν οὕτως ἀγαπῶσιν 

ιο οἵ χρηστοὶ ἄρχοντες ; τίνων δὲ ἧττον καταφρονοῦσιν 
οἵ πονηροί; οὐ γὰρ δῆλον ὅτι τοῖς μὲν ὁμονοοῦσιν οὐ 
μόνον οἵ κρατοῦντες, ἀλλὰ καὶ οἵ ϑεοὶ προσέχουσιν ; 
οὗ δὲ στασιάξοντες οὐδ᾽ αὑτῶν ἀκούουσιν" οὔτε γὰρ 

τῶν ἀσυμφώνων χορῶν οὐδεὶς ἀκούει ῥαδίως ὅ.τι λέ- 
5 γουσιν οὔτε τῶν διαφερομένων πόλεων. ποῖα δὲ οἷ- 
χοδομήματα, πόση δὲ χώρα, πόσον δὲ πλῆϑος ἀνθρώ- 
πῶν ἰσχυρότερον δῆμον ἀποφαίνει τῆς πρὸς αὑτὸν 
ὁμονοίας ; ὁπόσοι γὰρ ἂν ὦσι πολῖται τῆς ὁμονοούσης 
πόλεως. τοσοῦτοι μὲν ὀφθαλμοὶ ὁρῶσι τὸ ἐκείνης 

20 συμφέρον, τοσαῦται δὲ ἀκοαὶ ἀκούουσι. τοσαῦται δὲ 
μι “μι """ » , δ18 γλῶτται παραινοῦσι, τοσαῦται δὲ διάνοιαι φροντί- 

' ᾿ ὃ Γ " "" Ἁ , ὑδὲ Ὗ ν " 9 “ἡ ἰχς 

ἕξουσι. διαφέρουσι γὰρ οὐδὲν ἡ εἴ τις ϑεῶν ουτῶ με- 
 η , “ " ν , 

γάλης καὶ πολυανϑρώπου πόλεως μίαν ψυχὴν ἐποίη- 
6 "» ᾿ -" » ᾽ κι »Ἤ 

σεν. ὡς οὔτε χρημάτων πληϑος οὔτε ἀνϑρωπῶν οὔτε 

5 ἄλλη δύναμις συνήνεγκε τοῖς ὃ γοις, ἀλλὰ χλλη δυναμις συνὴνεγ γῖς διαφερομένοις, ἀλλα 
᾿ ἤ , “- Ἁ “ ,, »“᾿ 

τοὐναντέον πάντα ταῦτα πρὸς βλάβης μαλλὸν ἐστιν 
ΝΥ Ἢ ’ Ἵ , ἢ) , 

ὁσῷ ἂν πλείονα ὑπάρχῃ . τοσούτῳ μείξονος καὶ χαλε- 
"“ ᾿ " ἤ » 

πωτέρας. ὥσπερ οἶμαι χαὶ τῶν σωμάτων τῷ μὲν 
" ᾿ ᾿ Ἁ »" “" 

ὑγιαίνοντι συμφέρει τὸ μέγεϑος καὶ τὸ πλῆϑος τῶν 
- » ΝᾺ ““ ᾽ ΠῚ Ϊ 

0 σαρκῶν, τῷ δὲ νοσοῦντι καὶ φαύλως ἔχοντι σφαλε- “Ν] 
, ν , μὰ . ἢ ’ ρωτάτη ἐστὶν ἡ τοιαύτη ἕξις καὶ ὀξύτατον ἐπάγει κίν- 

᾿Ν 6 ᾿ ΝᾺ -" Ἂ Ἥ ἅ " 

δυνον. ομοέίως δὲ καὶ ναῦς ἡτις ἂν μετὰ ὁμονοίας 
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“ ’ “ -»"ὝἪ ᾽ Υ 

πλέῃ τοῦ κυβερνήτου καὶ τῶν ναυτῶν, αὑτή τε σώ- 
᾿ ᾿ " ᾽ , , Ὶ ) αὶ ᾿ 

ξεται καὶ σωώξει τους ἐμπλέοντας εἰ δὲ μη, ὁσῷ πλείω 
᾽ “ Ἂ “ Ἀ -»" ἃ 

τὰ ἱστία. τοσούτῳ σφοδρότερον τὸν χειμῶνα καὶ τὴν 
᾿ 3 ἤ Ἁ 3 Ἁ "» 

ταραχὴν μείξω συμβαίνειν ἀνάγκη. τὸ αὕὗτο τοῦτο 
᾿ Ὃ Ἧ ἢ .ν 9 ἡ ᾿ » 

ἐπὶ ἄρματος, ἂν μὲν ὁ ϑ' ἡνίοχος ἄρχειν ἐπίστηται : 
Τὴ “ - ’ 

κατὰ τρόπον οἵ τὲ ἵπποι ομοφρονοῦντες καὶ πειϑό- 
᾿ 3 - -»Ὕ Ἂ 

μένοι ὦσιν, ἐλπές ἐστιν ἐν μὲν ἀγῶνι νικᾶν. ἐν δὲ 
; ἃ "» Ὁ“ ’ 

πολέμῳ σώξεσϑαι τὸ τοιοῦτον ἄρμα᾿ στάσεως δὲ καὶ 
- ἤ ’ ς ὔ ἣ 

ταραχῆς ἐνούσης. τοσούτῳ μείζων ὁ κίνδυνος. οσῷ 
᾽ φ 
ἂν ἰσχυρότεροι ὦσιν οἱ ἵπποι καὶ ταχύτεροι. παρα- 

᾿ ᾿ δ ἤ Υ ,. - 

πλησέως δὲ καὶ πόλει ομονοουσῃ πᾶντα τὰ τοιαῦτα 
ἤ , »" 9 

χρήσιμά ἐστι. περιουσία χρημάτων καὶ πλῆϑος ἀν- 
᾿ ᾿ Ἁ ω ,. " Φ 3 Α Υ͂ ϑρώπων καὶ τιμαὶ καὶ δοξα καὶ δυναμις᾽ εἰ δὲ μη, 

.ν ἤ ν᾿ 3 "» 

δύσχρηστα καὶ χαλεπά᾽ οἷον ἐν ταὐτῷ τρεφομένων 
459ῆ , - Ἥ ἥ “σι  Σ " 

 ϑηρίων πολλῶν ἡ βοσκηματῶν. ἕνος εἴργοντος περι- 

βόλου, κυριττόντων τε ἄλληλα καὶ πατούντων καὶ 
ἐπεμβαινόντων ἀλλήλοις. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ὑγιαίνων ἐτύγ- 
χανον, οὐκ ἂν ἀπέστην τοῦ λόγου, πρὶν ἱχανῶς 

αὐτὸν διελθεῖν κατὰ τὴν ἐμαυτοῦ δύναμιν᾽ νῦν δὲ 
ὑμεῖς τε ἴσως πρὸς ἑτέροις μᾶλλόν ἐστε κἀγὼ πολὺ 
καταδεέστερον ἔχω ἢ πρὸς τὸ μέγεϑος τοῦ ἀγῶνος. 
τὸν οὖν βραχύτατον καὶ ἀνυσιμώτατον λόγον κατα- 

λείπεται εἰπεῖν τὸν πρὸς τοὺς ϑεούς. οὗτοι γὰρ καὶ 

τῶν μικρὸν φϑεγγομένων ἃ διανοοῦνται ἴσασιν. ἴσως 

γὰρ καὶ τοῦτο τοῦ σφόδρα εὐνοοῦντός ἐστιν ὥσπερ : 

οἵ χρηστοὶ πατέρες τοῖς παισὶν ἃ μὲν δύνανται παραι- 

νοῦσιν, ἃ δ᾽ ἂν μὴ πείϑωσιν., εὔχονται τοῖς ϑεοῖς 

ὑπὲρ αὐτῶν. εὔχομαι δὴ τῷ τε Ζιονύσῳ τῷ προπά- 

τορι τῆσδε τῆς πόλεως καὶ Ἡρακλεῖ τῷ κτίσαντι τήνδε 

τὴν πόλιν καὶ 4ιὶ Πολιεῖ καὶ ᾿4ϑηνᾷ καὶ ᾿Δφροδίτῃ 

καὶ Φιλίᾳ καὶ Ὁμονοίᾳ καὶ Νεμέσει καὶ τοῖς ἄλλοις 

ϑεοῖς ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας τῇδε τῇ πόλει πόϑον 
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ἑαυτῆς ἐμβαλεῖν καὶ ἔρωτα καὶ μίαν γνώμην καὶ ταὐ- 

τὰ βούλεσϑαι καὶ φρονεῖν, στάσιν δὲ καὶ ἔριδα καὶ 
φιλονεικίαν ἐκβαλεῖν, ὡς ἂν ἐν ταῖς εὐδαιμονεστά- 450Ν 

ταις καὶ ἀρίσταις ἡ πόλεσι τὸ λοιπόν. 

ΕΝ ΤΗΙ ΠΑΤΡΙΔῚ ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΠΡΟΣ 

ΑΠΑΜΕῚΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 

ψ»ν 

Ἐνόμιξον μέν, ὦ ἄνδρες πολῖται, νῦν γοῦν, εἰ καὶ 

μὴ πρότερον, ἄξειν τὴν ἅπασαν ἡσυχίαν. δεῦρο ἀφι- 

κύμενος, καὶ μὴ προσάψεσϑαι μήτε ἑκὼν μήτε ἄκων 
μηδενὸς κοινοῦ πράγματος, δι᾽ ἕν μὲν ὅτι καὶ πολλοὺς 

. ὁρῶ σὺν τοῖς ϑεοῖς ἀεὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν 

νεωτέρων βουλομένους καὶ δυναμένους ἐπιτροπεύειν 
τὴν πόλιν καὶ προΐστασϑαι τῶν ὑμετέρων ὀρϑῶς οὔτε 
τοῦ λέγειν οὔτε τοῦ πράττειν ἐνδεῶς ἔχοντας. ἔτι δὲ 

τῆς παρ᾽ ὑμῖν πολιτείας ἐμπείρους ὄντας, ἐμὲ δὲ 
,) ὑπώπτευον" τὸ γὰρ ἀληϑὲς εἰρήσεται" βαρυνεσϑαί 

Ὑ) 

τινας. ὡς ξένον καὶ περιττόν" ἔπειτα οἶμαι καὶ τοῦ 
σώματος δέον ποιήσασϑαί τινα πρόνοιαν. ἐκ πολλῆς 
καὶ συνεχοῦς ταλαιπωρίας ἀπειρηκότος, καὶ τῶν περὶ 
τὴν οἰκίαν κομιδῇ φαύλως διακειμένων, ἃ τοσοῦτον 

ἀπολωλότα χρόνον οὐδεμιᾶς ἐπανορϑώσεως τετύχη- 
κεν. ὅπου γὰρ ἀποδημία δεσπότου χρονέσαντος ἱκανὴ 

διαφϑεῖραι καὶ τὴν μεγίστην οὐσίαν, τί χρὴ προσ- 

δοχᾶν ἐν τοσούτοις ἔτεσι φυγῆς; ὅϑεν οὐδεὶς ἂν προσ- 

εδόκησεν ἐμὲ σωϑῆναι χωρὶς ὑμῶν δι᾿ εὐνοίας ὑπερ- 
.0 βολήν; καίτοι μέχρι μὲν ὑπῆρχε πενίας κίνδυνος ἡμῖν, 
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5» 9’ , 9 , Ν - 3 ’ 
οὐδὲν ἣν δεινον. οὐ γάρ εἶμι πρὸς τοῦτο ἀμελέτητος 

σχεδόν. τοσοῦτον χρόνον πλανηϑεὶς οὐ μόνον ἄοικος 
. Δ. “ 3 ν ". ΣΧ. ΟἿ - ῃ , 

καὶ ἀνέστιος. ἀλλὰ μηδὲ ἀκολουϑὸν ἕνα γοῦν ἐπαγο- 
-» Ἵ 3 ᾿ “ ἀμ" Ἁ δὰ ἣΝ 

ὠξνος. οὔ τοίνυν οὐδὲ τὸν υἷον ἠλπιξον χαλεπῶς ἂν 
ἡ - 3 δὼ ᾽ "»" Α Γ᾿ 

ὑπομεῖναι πενίαν, οὐκ οντὰ ἐμοῦ χείρω τὴν φύσιν. 
00 ἢ » 

" ἐπεὶ δὲ ὁ λόγος ἡμῖν ἐστιν ὑπὲρ τοῦ μὴ ψεύσασϑαι τὴν 
πατρίδα μηδὲ ἀποστερῆσαι τὴν ὑπόσχεσιν ὑμᾶς. ἣν 
ὑπεσχόμεϑα μηδενὸς ἀναγκάξοντος, οὐδαμῶς ῥαδίαν 
οὐδὲ ὀλίγων χρημάτων, τοῦτο οἶμαι χαλεπὸν καὶ πολ- 
λῆς φροντίδος ἄξιον᾽ οὗ γε οὐδέν ἐστι βαρύτερον 

"το οὐδὲ ὀφειλόμενον ἐπὶ πλείονι τόκῳ χάριτος. καὶ τοῦτό 
ἐστι τὸ ἀναίσχυντον δάνειον καὶ πικρόν, ὅταν οἶμαι 
τῷ βραδύνειν ἡ χάρις εἰς χρέος μεταστῇ" ὃ τῷ παιτὶ 
χαλεπώτερον ἀπαιτοῦσιν οἱ σιωπῶντες τῶν βοώντων. 
οὐδὲν γὰρ οὕτω δύναται τοὺς ὀφείλοντας ὑμῖν τὰ 
τοιαῦτα ὑπομιμνήσκειν, ὡς τὸ ὑμᾶς ἐκλελῆσϑαι. διὰ 
μὲν δὴ ταῦτα ἀναγκαῖον ἐνόμιξον γενέσϑαι πρὸς τοῖς 
ἐμαντοῦ καὶ μηδενὶ τῶν κοινῶν προσιέναι μηδὲ μέχρι 
λόγου, ἕως ἂν αἴσϑωμαι τοῦτο δὴ τὸ παρὰ τῷ ποιητῇ 
λεγόμενον" 

ὅ.ττι μοι ἐν μεγάροισι κακὸν τ᾽ ἀγαϑόν τετέτυκται. 
πρότερον γὰρ οὐδ᾽ ἐπ᾽ ὀλίγον σχολὴν ἤγαγον ἴσως 
διὰ τὴν ἐμαυτοῦ πολυπραγμοσύνην, ὃς δέον ἐντυχεῖν 
ὑμῖν καὶ φιλοφρονήσασϑαι τοσοῦτον μόνον καὶ ϑῦσαι 
τοῖς ϑεοῖς καὶ νὴ Δία ἀναγνῶναι τὰ γράμματα τὰ τοῦ 
αὐτοκράτορος. ὅτι ἀναγκαῖον ἦν. ἔπειτα εὐθὺς ἀνα- 

εἰ χωρῆσαι καὶ τρέπεσϑαι καϑ᾽ αὑτόν, λόγον τινὰ εἶπον 
ὑπὲρ ἔργου τινός. οὐκ αὐτὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἡγε- 
μόνων ἐσπουδακότων, ἴσως μὲν ὑμῖν, ἴσως δὲ κἀμοὶ 
χαρίξεσϑαι βουλομένων, τὴν πόλιν ἄμεινον κατασκευά- 
ξειν καὶ σεμνοτέραν ποιεῖν ἅπασαν. πρότερον γὰρ ἴστε 
δήπουϑεν ὅτι τοῖς τοιούτοις καὶ τῶν ἀστυγειτόνων 

01 
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ἐλειπόμεϑα. τοῦτον ἐμοῦ τότε εἰπόντος τὸν λόγον, 
ἐπήρϑη τε πρὸς αὐτὸν ὁ δῆμος οὐ γάρ ἐστε ἀγεννεῖς 
οὐδὲ ἀναίσϑητοι τὰς φύσεις" καὶ πολλοὶ προετράπη- 
σαν φιλοτιμηϑῆναι τῶν πολιτῶν. πάλιν δὲ ὕστερον 

ἐμοῦ τὸ πρᾶγμα ἐφ᾽ ὑμῖν ποιουμένου πολλάκις μὲν 
ἐν τῷ βουλευτηρίῳ. πολλάκις δ᾽ ἐν τῷ ϑεάτρῳ, ἵνα, 
εἰ μὴ δοκιμάξοιτε μηδὲ βούλοισϑε, μηδένα ἐνοχλῶ᾽ 
τὴν γὰρ ἀσχολίαν τὴν ἐσομένην ὑπαπτευόν μοι περὶ 
ταῦτα" πολλάχις μὲν ὑφ᾽ ὑμῶν ἐκυρώϑη, πολλάκις 

ὃξ ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων, οὐδενὸς ἀντειπόντος. ἐπεὶ δὲ 
ἀρχὴν ἔλαβεν, ὅσα μὲν αὐτὸς ἔπαϑον μετρῶν καὶ δια- 
μετρῶν καὶ λογιξόμενος, ᾽ὅ ἡ γέ ᾿ 
μηδὲ ἀχρεῖον, ὁποῖα ἔργα πολλὰ γέγονε παρ᾽ ἑτέροις 

μάτην ἀπολόμενα, καὶ τελευταῖον εἰς τὰ ὄρη φϑει- 

5 ρόμενος. οὐχ ὧν ἔμπειρος τῶν τοιούτων οὐδενὸς οὐ- 
δὲ ἀπορῶν ἔργου τινός, ἀλλ᾽ ἕτερα μᾶλλον πράττειν 
δυνάμενος σπουδαιότερα ἴσως, ἀφ᾽ ὧν οὐ παρὰ μό- 
νοις ὑμῖν εὐδοκιμεῖν ἔμελλον, ἐῶ νῦν ἐπεξιέναι. οὐδὲν 

γὰρ ἦν ἐμοὶ βαρὺ δι᾽ ὑμᾶς ὑπομένοντι Ν λόγοι δὲ ἐγέ- 
γνοντο πολλοὶ μέν, οὐ παρὰ πολλῶν δέ, καὶ σφόδρα 

ἀηδεῖς, ὡς κατασχάπτω τὴν πόλιν, ὡς ἀνάστατον 
πεποίηκα σχεδὸν ἐξελαύνων τοὺς πολίτας, ὡς ἀνή- 
ρηται πάντα, συγκέχυται, λοιπὸν οὐδέν ἐστι. καί 
τινες ἦσαν οἵ σφόδρα ὀδυρόμενοι τὸ χαλκεῖον τὸ τοῦ 

5 δεῖνος, χαλεπῶς ἔχοντες, εἰ μὴ μενεῖ ταῦτα τὰ ὑπο- 

μνήματα τῆς παλαιᾶς εὐδαιμονίας, ὥσπερ τῶν ᾿4ϑή- 
νὴσι Προπυλαίων κινουμένων ἢ τοῦ Παρϑενῶνος ἢ 
τὸ Σαμίων Ἥραιον ἡμᾶς ἀνατρέποντας ἢ τὸ Μιλησίων 

Διδύμειον ἢ τὸν. νεὼν τῆς Ἐφεσίας Δρτέμιδος, ἀλλ᾽ 

οὐκ αἰσχρὰ καὶ καταγέλαστα ἐρείπια, πολὺ ταπεινό-᾿: 
τερα τῶν κλεισίων, οἷς ὑποδύεται τὰ πρόβατα, τῶν 
ποιμένων δὲ οὐδεὶς ἂν δύναιτο εἰσελϑεῖν οὐδὲ τῶν 

ὁπῶς μὴ γένοιτο ἀπρεπὲς 455.) 
ὍΤΙ 
" 

108} 

Ι 
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γενναιοτέρων κυνῶν" ἐφ᾽ οἷς ὑμεῖς μὲν ἠρυϑριᾶτε 
χαὶ διετρέπεσϑε τῶν ἡγεμόνων εἰσιόντων, οἵ δὲ ἀη- 2} 
δῶς ἔχοντες πρὸς ὑμᾶς ἐπέχαιρον καὶ ἐγέλων" ὅπου 
μηδὲ τοῖς χὰλκεῦσιν ἐξῆν διάρασϑαι σχεδόν, ἀλλὰ 
εἰργάξοντο κεκυφότες" καὶ ταῦτα πίπτοντα καὶ ὑπε- 
ρηρεισμένα, ἃ πρὸς τὴν πληγὴν τοῦ βαιστῆρος ἔτρεμε 
καὶ διίστατο" ἀλλ᾽ ὅμως ἦσαν οἱ χαλεπῶς ἑώρων ἀφα- 
νιξόμενα τὰ σημεῖα τῆς ἔμπροσϑεν πενίας καὶ ἀδοξίας, 
οὐχ ὅτι τῶν κιόνων ἔμελεν αὐτοῖς τῶν ἱσταμένων 
οὐδὲ τῶν γείσων, οὐ τῶν οἰχοδομουμένων ἐργαστη- 
ρέων ἄλλοσε. ἀλλ᾽ ἵνα μηδέποτε μεῖξον ὑμεῖς ἐκείνων 
φρονῆτε. εὖ γὰρ ἴστε ὅτι καὶ τοῖς οἰκοδομήμασι καὶ 
ταῖς ἑορταῖς καὶ τῷ δικάξειν αὐτοὶ καὶ τῷ μὴ παρ᾽ 
ἑτέροις ἐξετάξεσϑαι μηδὲ συντελεῖν ἄλλοις, καϑάπερ 
οἶμαι͵ κώμην πᾶσι τούτοις συνᾶΐρεσϑαι πέφυκε τὸ 
φρόνημα τῶν πόλεων καὶ μεῖξον ἀξίωμα γίγνεσϑαι τὸ 

ΟΝΑΤΙΟ ΧΙ, 

“ὦ ἤ Ἁ ΠῚ "- "εΨ ἢ υντοῦ δήμου καὶ πλέονος τυγχάνειν τιμῆς καὶ παρὰ τῶν 
ἐπιδημούντων ξένων καὶ παρὰ τῶν ἡγεμόνων. ταῦτα 
δὲ τοῖς μὲν ἀγαπῶσι τὰς αὑτῶν πατρίδας καὶ μὴ φο- 
βουμένοις μήποτε ἐλάττους αὐτῶν φανῶσι,ϑαυμαστὴν 
ἔχει τὴν ἡδονήν" τοῖς δὲ ἐναντίως ἔχουσὶ καὶ βουλο- 

ι μένοις ἐν ἀσϑενέσιν ἰσχύειν, καὶ τὴν δδξαν τῆς πό- 
λεῶς ἀδοξίαν αὑτῶν νομίξουσι, δέος ὄντως φέρει καὶ 
λύπην καὶ φϑόνον. καίτοι τὸ μὲν ὑπόδημα δεῖ πρὸς 
αὑτὸν ἁρμόττειν καὶ τὸν αὑτοῦ πόδα,. καὶ ἂν δοκῇ 
μεῖξον, περιτεμεῖν᾽ πόλιν δὲ οὐδέποτε δεῖ κολούειν 
οὐδὲ κατάγειν πρὸς αὑτὸν οὐδὲ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν 
μετρεῖν. ἐὰν τύχῃ μικρὰν ἔχων καὶ ἀνελεύϑερον, καὶ 
ταῦτα παραδειγμάτων ὄντων" λέγω δὲ τὸ τῶν Σμυρ- 
ναίων. τὸ τῶν Ἐφεσίων, Ταρσεῖς ἐκείνους, ᾽άντιο- 
χέας. καὶ ταῦτα ἐπίσταμαι σαφῶς ὅτι καὶ πρότερόν 
τινες ἀκούοντες διερρήγνυντο καὶ χαλεπῶς ἔφερον, 
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ἢ) - " Ἁ 

εἰ τοιούτων ἐϑίξεσϑε ἀκροᾶσϑαι λόγων καὶ μετὰ τοι- 

οὕτων πόλεων τολμᾷ τις ὀνομάζειν τὴν ὑμετέραν. 
ὅμως δ᾽ ἐπὶ τούτοις σχετλιάξοντες καὶ τοιαῦτα λέγον- 

τες καὶ διδόναι μηδένα ἐῶντες καὶ τοῖς ἔργοις ἐμπο- 

δὼν γιγνό ὕτως ἐμὲ διέϑηκαν., ὥστε ὀλίγου ὧν γιγνόμενοι. ουτῶς ἐμὲ διεϑηκαν., ὡστ 7 
᾿. " " ,᾿ ι, μ », φυγὴν ἐμαυτοῦ καταψηφίέσασϑαι. καὶ γὰρ ἡν γελοῖον 

" Ἵ ἢ - ," μετὰ φυγὴν οὕτω μακρὰν καὶ πράγματα τοσαῦτα καὶ 
, . νυν ᾿ ᾿ “ ᾽ ᾿ τύραννον ἐχϑρὸν δεῦρο ἀφικόμενον, ὥστε ἀναπαύσα- 

σϑαι καὶ τὸ λοιπὸν ἐπιλαϑέσϑαι τῶν πρότερον χαλε- 
Ὁ ᾽ , » 3 ᾽ ἢ γνκῃ πῶν.. οἷον ἐκ δεινοῦ καὶ ἀγρίου πελάγους καὶ χειμῶ- 

᾽ ᾿ ᾿ Π »-Ὺο Υ Ἂ ' -»7Σ 

νοὸς ἀδοκήτως σωϑεντα μολις δὲ εὑυνοιαν ϑεοῦ τινος 
" “- Ρη . ͵ 

ἔπειτα ἐνταῦϑα ὥσπερ ἐν λιμένι ναυαγεῖν. ϑαυμάξω 
" " ; , 3 ᾿ ᾿ , - δὲ μάλιστα ἐνίων ἀνθρώπων τὴν κακοήϑειαν. μᾶλ- 

, ξ Ι ψ' ᾽ ͵λὸν δὲ τὴν ἄνοιαν, ὑπομιμνησκόμενος οἷα ἐλογο- 
»ἤ - - κι ᾿] Π ποίουν τὸ μὲν πρῶτον περὶ τῆς πρεσβείας, ἣν ἐπέμ- 

-Ἤ κυ, 3 ᾿ γ ν ἢ ψατε εὐχαριστοῦντες. οὐ γὰρ ἡδέως αὐτὸν ἀποδέ- 
᾿ ᾿ ᾽ ᾿ -" “» " ξασϑαι τοὺς πρέσβεις, ἀλλὰ δυσχερᾶναι μᾶλλον, ὡς 

Ν " Ἁ " ἢ " ,} δέον αὐτὸν ἐπὶ τῆς πύλης ἀπηντηκέναι καὶ περιβα- 
Ἷ 

λεῖν τοὺς ἥκοντας ἢ τοὺς μ ηδέπω παρόντας ὀνομάξειν 

ἢ πυνϑάνεαϑαι περὶ τοῦδε καὶ τοῦδε. τί πράττουσιν. 

ἢ διὰ τί πάντες οὐκ ἦλθον. οἵ δὲ ἐλογοποίουν ὅτι τοῖς 
Ἢ , “᾿ " Ὺ ᾿ ’ ᾿ μ Σμυρναίοις“ παμπόλλας δωρεὰς δοίη καὶ χρήματα 

, " ᾿ » ᾽ " Ἁ μμ “ - " ἀἄμυϑητα πέμψειε μετὰ τῶν Νεμέσεων, καὶ νὴ Δ ὡς 
» ᾿ ' ᾿ Ἢ Ἢ 3. υ 
ἄλλου τινὸς διαλέχϑεντος μυρίους μὲν ἂν αὐτῷ συνε- 

ἤ “ , ὔ “μ, »: 3 5 χῶρησε βουλευτας, χρυσίου ὃ ἐκέλευσε ποταμὸν εἰς 
᾿ ’ - Ν "» ᾽ ,) τὴν πολιν τραπῆναι καὶ μυριάδες ἀπειροί τινες ἐδό- 

Ν ξ ᾽ ὧλ Υ ᾽ " ξ Ν , “ι 
ϑησαν᾽ ὧν οὐδὲν ἣν ἀληϑές, ὡς ἐβουλόμην ἂν 
" ᾿. .. "» ΟΝ ’ Ἀ ἤ 

ἐγῶγε. τὸ γὰρ ἀλλοὺυς καλῶς πράττειν καὶ μεγάλων 
ΠῚ ψ Ἥ ᾽ α᾿ ἢ Ἁ »" “ τυγχάνειν οὐκ ἂν οὐδέποτε λυπήσειε τὸν νοῦν ἔχον- 

ἌἉ “- ’ ἅ " Ἁ 

80 τὰ ἄλλως τε καὶ πρῶτον τυχόντα καὶ τὴν ἀφορμὴν 
᾿» ΠῚ [2 ἤ [ν 6 -» ἴσως παρεσχηκοτα. ὁμοῖον γάρ. ὥσπερ εἴ τις αὐτῷ 

, , , 3» ᾿ “ Ἢ ᾿ ’ Ὃ ὰ ιν. μόνον λάμπειν ἠξίου τὸν ἡλίιον ἡ τὸν Ζέα ὕειν ἡ τοὺς 

1658 

᾿ 
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ἐγγὺς οὕτω καὶ ἀστυψείτονας. 
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ἀνέμους πνεῖν ἢ μηδένα ἄλλον ἀπὸ τῶν κρηνῶν δύ- 
ναῦϑαι πιεῖν. ἀλλ᾽ ὁμοῦ φιλανϑρωπότατος ὦ ὧν ὁ αὖ- 
τοκράτωρ καὶ συνετώτατος ἁπάντων ἐμοί τε παρέσχεν 
ὧν ἐγὼ ἐδεόμην καὶ ἄλλοις ὧν ἐκεῖνοι ἐδέοντο. τένος᾽ 
οὖν ἕνεκεν εἴρηκα πάντα τοῦτον τὸν λόγον, ὑπὲρ ἀλ-: 
λων ὑμῶν βουλευομένων; ὅτι καὶ τούτου τοῦ πρά- 
γματος ἐγὼ πρότερος ἡψάμην καὶ πολλοὺς εἶπον ἐν- 
ϑάδε λόγους ὑπὲρ ὁμονοίας. ἡγούμενος συμφέρειν 
τῇ πόλει τοῦτο καὶ κρεῖττον εἶναι μὴ διαφέρεσϑαι 
πρὸς μηδένα ἀνθρώπων, ἥκιστα δὲ οἶμαι πρὸς τοὺς 

οὐ μέντοι πρὸς ἐκεί- 
νους γε ἦλϑον οὐδὲ εἶπον φιλάνϑρωπον οὐδὲν πρὸ 
τοῦ καταλλαγῆναι δημοσίᾳ τὴν πόλιν καὶ φίλους 
ὑμᾶς γενέσϑαι. καίτοι ψ ἡφισμά γε ἔπεμψαν εὐϑὺς ἐν 
ἀρ ἢ φιλοφρονούμενοι καὶ παραχαλοῦντες ἀφικέσϑαι᾽" 
καὶ πολλὰ δίκαιά μοι πρὸς αὐτοὺς ὑπῆρχεν, ὥσπερ 
ἄλλῳ τινὶ τῶν ἐντεῦϑεν" ἀλλ᾽ ὅμως οὐχ ὑπέμενον 
φιλανϑρωπεύεσϑαι κατ᾽ ἐμαυτόν, ἀλλὰ κοινῇ μεϑ᾽ 
ὑμῶν αὐτοῖς ἐβουλόμην γενέσθαι φίλος. ὅϑεν ὑφεω- 
φῶντό μὲ καὶ δυσχερῶς εἶχον. καὶ νῦν πυϑύόμενος: 
τὰς διαλύσεις καὶ τὴν φιλίαν ταύτην πραττομένην, 
καὶ ψηφισαμένων ὑμῶν ἐμὲ καλεῖν, ἴσως καὶ ταύτης 
ἕνεκα τῆς χρείας" τυχὸν γὰρ ἠλπίξετε͵ κἀμοῦ μετα- 
σχόντος ῥᾷον μᾶλλον καὶ ἀσφαλέστερον ἔσεσϑαι πάν- 

ὍΝ τα καίτοι καὶ νῦν ἴσως οὐ τοῖς παροῦσι μόνον, ἀλλὰ 15 
κἀμοὶ νέμοντες τιμήν, μετὰ τῶν ἄλλων λογιξόμενοι 
κἀμὲ πολίτην ὑμέτερον. τυχὸν προϑυμότεροι γεγό- 
νασι πρὸς ὑμᾶς ὅμως οὐ σφόδρα ἠπείχϑην εὐλαβού- 
μενος μὴ γένηται τοῦτο ἐμποδὼν οὐκ ἐκείνοις, ἀλλὰ 
τῶν ἐντεῦϑέν τισι. σχεδὸν γὰρ εἰώϑασι πολλοὶ τῶν: 
ἀνθρώπων οὐ τοῖς πραττομένοις, ἀλλὰ τοῖς πράτ- 
τουσι φϑονεῖν᾽ ἐπεὶ καὶ πέρυσι τοὺς λόγους τούτους 
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πρὸς ἐμὲ ἔλεγον οἵ προεστῶτες αὐτῶν καὶ τότε ἐξῆν Ἢ τοῖς γλρωνεθν νεμεσῶντας. καὶ καϑ' ὅσον οἱοί τέ 

ὑμῖν ἀπηλλάχϑαι πραγμάτων ἀλλ ΨΕΡΉΨΌΝ εἰσιν ἐμπο ΜΗ ΠῚ. μημϑΝ δέ, ἂν συμβῇ ἘΝῚ 
μή τισι τῶν ἐντεῦϑεν πρόσαντες γένηται καὶ δυσκο- πταῖσμα᾽ πολλὰ δὲ, Ἴ ἐν ἄν ἀμμρυϑτ. τὰ γιγνόμενα" 
λως φέρωσιν ἐμοῦ πράττοντος αὑτά. καὶ νῦν τρῦπον ἢ χαίροντας καὶ ἐπιτιϑεμένους. οὐ γάρ ἐστιν οὐδεὶς 

5 τινὰ ἑκὼν ἐβράδυνα. ὅσα μὲν οὖν καὶ δι᾿ ἐμοῦ καὶ ἀσϑενὴς οὕτως οὐδὲ ἀδύνατος τὴν φύσιν, ἄνϑρωπος δ 

δι᾿ ἑτέρων δυνατὰ γίγνεσθαι τῇ πόλει, ταῦτα ἐκεί- Υ ὧν πρὸς ἄνϑρωπον, ὃς οὐ τυγχάνει καιροῦ τὴν δυσμέ- 
νοις ἀξιῶ μᾶλλον ἐπιτρέπειν. ἵνα μηδεὶς ἀντιβαίνῃ ᾿ς Ψείαν ἐνδείξασϑαι καὶ τὸ μῖσος ἢ καϑ' αὑτὸν ἢ σὺν 
μηδὲ λυπῆται βασκαίνων. ὅσα δ᾽ οὐ ῥάδιονι ὑπ᾽ ἄλ- ἢ ἑτέροις χαὶ λόγον τινὰ εἰπεῖν, ῷ πάντως ἐλύπησε, 

λου τῶν ἐντεῦϑεν πραχϑῆναι. τυχὸν δὲ καὶ λίαν χα- καὶ πρᾶγμα συνϑεῖναι τὸ βλάψον. οὐδὲ γὰρ νόσημα 

ι1ὺ λεπόν, ἡγεῖσ θὲ πρὸς ἐκείνοις ἀεί μὲ τὴν γνώμην ἔχειν β μλρνεδψιμες Ἐνκρρξωμάι γμμμὰ πμημνίνγη ὡς ΓΤ 10 

μέχρι ἂν ἐμπνέω. καὶ μὴν οστις ἂν προϑυμῆται τὰ ψ μη , 7 ἀὴρ . μή π᾿ ἡ Μη ̓ " 

περὶ τὴν πόλιν καὶ δύνηταί τι ποιεῖν υμῖν συμφέρον, ἀ ἡὐ πων ἐγρηγορότι καὶ βα ἔξοντι μὴ σφό θα ἐροχδῇ 

ἐμὲ πρῶτον ἕξει τὸν μαρτυροῦντα καὶ συναγωνιξο- τὴν εἠμμιμῆὰ τοῦ σώματος, εἴς ΑΝ τὴν κοίτην ἀπήντησε 

μένον. καὶ τὸ αὐτὸ πρᾶγμα, ὃ γέίψνεται ὀρϑόν, πολυ πατα ιασπᾷ καὶ διαφϑείρει τὸν ὕπνον. οὕτως γα 

ι ἂν ἥδιον ἐπαινέσαιμι καὶ προϑυμότερον ἄλλου πρατ- γὲ φημι μηδέποτε λυσιτελεῖν ἀπεχϑάνεσϑαι καὶ φι- το 

τοντος ἢ αὐτὸς εἰσηγούμενος. οὔτε γὰρ εὐδοκιμεῖν “ὌΠ μηδὲ τῇ μεγύστῃ πόλει πρὸς τὴν βραχυτά- 

βουλόμενος οὔτε τῶν ἐπαινούντων ἀπορῶν οὔτ᾽ ἐπι- ᾿ τς ξυυνος εὗ  γωνἐξ δὲ ἠν 009 ἘΥΟΎΜΜΟΝΟ 1 πόλεν οὐ- 

ϑυμίᾳ δόξης, ἀλλὰ τῇ πρὸς ὑμᾶς εὐνοίᾳ, βούλομαι γί- κὲ ἐύρῥολαν ΝᾺ ΒΡ ἜΣ πολιτείαν ἐξαίρετον ἡρλῤγνενίς 
γνεσϑαί τι τῶν δεόντων. καὶ τοῖς ϑεοῖς εὔχομαι πασι πιῇ ρκ ἔμν, ἰρημμνόμ ΠῚ πὸ υδίωυνα Ἡνρημῃν γῶδς 

0 γηρῶν ὡς πλείστους ἐπιδεῖν ἱκανωτέρους ἐμοῦ τὴν πὸ- σωφρονώσι᾽ {δεῖ ἀρ νο ἐν δριανυμήο νου: ηϑὴ καὶ μὴ ἢ 
λιν ὠφελεῖν. καὶ νῦν ὑπὲρ τούτου ἐπαινῶ τόν τε ἄρ- χαλεπῶς μμμμμε ἊΝ τιρ ἑτέρους ἐπαινῇ βουλόμενος 

χοντα καὶ τὸν εἰσηγησάμενον. ' πᾶσα μὲν γὰρ ὡς ὅπὸς ' ὑμᾶς ὦφε εἴν" τὸ δὲ μημαμῥ! ὁμόρους καὶ ἀστυγεί- 
εἰπεῖν ἔχϑρα καὶ διαφορὰ πρὸς ὁντινοῦν γιγνομένη μήν καὶ μόνον οὐχὶ καϑ᾽ ἑκάστην τὴν ἡμέραν ὑμῖν 
ἐργῶδες καὶ δυσχερὲς καὶ πόλει καὶ ἰδιώτῃ καν ἐπιμιγνυμένους, τοῦτο μὲν τοῖς πλείστοις ἐπιγαμίας 

. ὑπωσοῦν τύχωσι διακείμενοι." τούς τε γὰρ ἀσϑενεῖς ὑπαρχούσης, τοῦτο δὲ πολιτῶν ἜΡΟΝ καὶ σχεδὸν 55 
ἱκανὸν ἐξελέγξαι καὶ ταπεινῶσαι πρὸς τοῖς οὖσι χαλε- τῶν δυνατωτάτων παρ᾽ ἡμῖν, τῆς παρ᾽ ἐκείνοις τι- 

ποῖς καὶ τοὺς εὖ πράττοντας ἐνοχλῆσαι καὶ ταράξαι μῆς τετυχηκότων “πῶς χρὴ ταύτην ἄλυπον καὶ ἀβλα- 

τὴν ψυχὴν αὐτῶν" ὅϑεν οἱ νοῦν ἔχοντες αἱροῦνται 9} βὴ ἡμι ἔχϑραν ὑπολαμβάνειν: καὶ μηδεὶς πεν 

φέρειν ἐλαττούμενοι τὰ μέτρια καὶ μὴ σφόδρα πάρι . ΌΎΕ ὡς ἄρα χρὴ ἐγνήμαι Μημλθμόωνη ταν μηδὲν ' 
0 βῶς περιέχεσϑαι τῶν δικαίων ἢ φιλονεικοῦντες ἐφ ἐκείνων προαιρουμένων ἜΝ μ" ἐπιεικὲς αὖ- 0 

ἑκάστῳ καὶ μηδενὶ μηδὲν εἴκοντες ἀεί τινας ἔχειν ἫῈ δεῖσϑαι “αὶ παφαχαλεῖν ἈΜΜΜΥΨ.ΩΝ δὲ ον 

τοὺς ἐπιβουλεύοντας καὶ πολεμοῦντας, καὶ τοῦτο μὲν δ Μ καὶ προϑ ἡ}... ὕ με φιλίαν ἑτοιμοτέρους πρὸς 
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τοῦτο φέρεσϑαι καὶ τὴν φιλονεικίαν τὴν ἐκ τῆς δια- 
φορᾶς ἐπὶ τοῦτο μετενεγκεῖν πολὺ κάλλιον, ὅπως αὐ- 

τοὶ εὐγνωμονέστεροι φανησόμεϑα καὶ μᾶλλον κατα- 

φρονοῦντες χρημάτων καὶ τοῦ πλείονος. οὐ γὰρ 

" οὕτως αἰσχρόν ἐστι λείπεσϑαι τοῖς διὰ τὸ μῖσος ἔργοις 

καὶ νὴ 4έα τοῖς πρὸς ἔχϑραν ὡς τοῖς ἀπὸ τῆς μετριό- 

τητος καὶ τῆς φιλανθρωπίας. ὁ μὲν γὰρ ἐν ἐκείνοις 

ἡττώμενος κινδυνεύει λαβεῖν δόξαν ἀσϑενείας. ὁ δ᾽ 
" ’ ἤ [ .» 

ἐν τούτοις σκαιότητος καὶ φιλονεικίας. οσῷ δὴ κρεῖτ- 

τον ἀσϑενῆ δόξαι μᾶλλον ἢ πονηρόν, τοσούτῳ βέλ- 

τιον ὑστέρους εἶναι μαχομένους ἢ διαλλαττομένους. 

εἰκότως δ᾽ ἄν μοι προσέχοιτε τὸν νοῦν μᾶλλον ἑτέρων 

τυχὸν μὲν καὶ ἄλλως, ἔτι δὲ κἀκεῖνο σχοποῦντες., ὅτι 

μηδὲν ἰδία μοι διαφέρει, μηδὲ ὕχλησίν τινα ὀκνῶν 

ἢ δαπάνην ἐμαυτοῦ, διὰ τοῦτο ἀμελῶ τοῦ πρέποντος 

ὑμῖν. ὅτι γάρ με οὐχ ἐνοχλήσετε μὴ βουλόμενον οὐδὲ 

κελεύσετε ἀποδημεῖν, ὥσπερ ἤδη πολὺν χρόνον ἔχον - 

τα παρ᾽ ὑμῖν. ἐπίσταμαι σαφῶς" ἄλλως τε οὐκ ἀσχο- 

λούμενος ἐγὼ νομίζω συμφέρειν ὑμῖν οὐδὲ τοῦτον 

ἀποδημῶν τὸν τρύπον᾽ ἀλλ᾽ ὅπερ ἔφην. βέλτιον 

ἡγοῦμαι πᾶσιν ἀνθρώποις, οὐ μόνον ὑμῖν, μήτε 

ἀναιρεῖσϑαι ῥαδίως ἔχϑραν μὴ σφόδρα ἀναγκαίαν, 

τάς τε πρότερον οὔσας καταλύεσϑαι πάντα τρόπον, 

ἂν ἡ δυνατόν, τὴν ἐκ τοῦ διαφέρεσϑαί τισι βλάβην 

μείξονα ἡγουμένους τῆς παρὰ τὰς διαλύσεις ξημίας. 

πᾶσα γάρ. ὥς φασιν, εἰρήνη κρείττων πολέμου, καὶ 

πᾶσα φιλία πολὺ ἀμείνων καὶ λυσιτελεστέρα τοῖς γε 
νοῦν ἔχουσιν ἔχϑρας. καὶ ἰδέᾳ τοῖς οἴκοις καὶ δημο- 

σίᾳ ταῖς πόλεσιν Υ εἰρήνη μὲν γὰρ καὶ ὁμόνοια τοὺς 

χρωμένους οὐδὲν πώποτε ἔβλαψεν, ἔχϑρα δὲ καὶ φι- 
λονεικία ϑαυμαστὸν εἰ μὴ σφόδρα μεγάλα καὶ ἀνη- 

χεστα. καὶ τῆς μὲν ὁμονοίας τό τε ὄνομα εὔφημον 
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ἥ τὲ πεῖρα ἀρίστη καὶ λυσιτελεστάτη πᾶσι" στάσεως 

ων δὲ καὶ διαφορᾶς σχυϑρωπὴ μὲν ἡ προσηγορία καὶ 

δυσχερής. πολὺ δὲ χείρω καὶ τὰ ἔργα καὶ σχυϑρω- 

πότερα. καὶ γὰρ εἰπεῖν ἔστι καὶ ἀκοῦσαι πολλὰ τῶν 

ἀβουλ ἤτων καὶ πρᾶξαι καὶ παϑεῖν. ἡ δὲ τῶν ἐγγὺς ! 

οὕτω καὶ ὁμόρων διαφορὰ καὶ τὸ μῖσος οὐδενὶ ἄλλῳ 

ἔοικεν ἢ στάσει μιᾶς πόλεως. ὅπου καὶ γάμων κοι- 

νωνία πολλοῖς καὶ συμβολαίων καὶ τὸ ἀφικνεῖσθαι 

παρ᾽ ἀλλήλους σχεδόν τι καϑ' ἑκάστην τὴν ἡμέραν 

καὶ τὸ συγγενεῖς εἶναι καὶ συνήϑεις καὶ ξένους τρό- 

πον τινὰ ἀλλήλοις ἅπαντας. παροικοῦσα δὲ πόλις 

ἐχϑρὰ καὶ δυ σμενὴς λυπηρὸν πάντα τρύπον καὶ δυσ- 

᾿ομίλητον ; ὥσπερ εὔνους καὶ φίλῃ συμφέρον καὶ 

ἀγαπητόν. ἐνθυμεῖσϑε δὲ ὅσῳ μὲν ἥδιον ἀποδημεῖν 

πρὸς τοὺς πέλας οἰκείως ἔχοντας. ἀλλὰ μὴ ἐχϑρῶς, 

ὁδῷ ὃὲ βέλτιον τοὺς ἐπιξενουμένους ὑποδέχεσϑαι 

χωρὶς ὑποψίας. ἐν δὲ ταῖς κοιναῖς πανηγύρεσι 

καὶ ϑεῶν ἑορταῖς καὶ ϑέαις ὁσῷ χρεῖττον καὶ σω- 

φφονέστερον ἀναμίγνυσϑαι συνϑυοντας ἀλλήλοις καὶ 

συνευχομένους. ἀλλὰ μὴ τοὐναντίον καταρωμένους 

καὶ βλασφημοῦντας. αἱ δὲ ἐπιβοήσεις ἑκατέρου τοῦ 

πλήϑους ἐν τοῖς σταδίοις καὶ τοῖς ϑεάτροις πόσον 

διαφέρουσι μετὰ ἐπαίνου γιγνόμεναι καὶ πολλῆς εὐ- 

φημίας τῶν μετὰ μίσους καὶ λοιδορίας: ὁ ὑ γὰρ ἀν- 

ϑρώπων ἐπιεικῶν οὐδὲ πόλεων σωφρόνων, μᾶλλον : 

δὲ ἑταιρὼών ἀσχημόνων ἀπὸ οἰκήματος ἑκατέρας οὐ- 

δὲν αἰσχυνομένων δῆμα ἀκόλαστον εἰπεῖν, ἢ φησιν 

Ὅμηρος, 

αἵ τὲ χολωσάμεναι ἀγορῆς ἐς μέσσον ἰοῦσαι 

νεικεῦσ᾽ ἀλλήλῃσι, χόλος δέ τε καὶ τὰ κελεύει. 

πύσου δὴ ταῦτά ἐστι τὸ μὴ πασχειν: πόσῳ δὲ πλείο- 
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ἡ γνος τὸ μὴ ποιεῖν; ποῖον ὃ ἂν τοσοῦτον γένοιτο χρη- 
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ιάτων πλῆϑος ἢ γώρας μένεϑος ἀνθ᾽ οὗ προσήκει “.: μάτ ἰῆϑος ἢ χώρας μέγεϑος ἀνϑ' οὐ προσήκει «οὐ 
' ἅ , “- “ ᾽ ς ᾿ " ὕω Ἁ 

τους νοῦν ἔχοντας ἀνθρώπους ἀντικαταλλαξασϑαι τὴν 
»-“᾿} ΥΩ , ᾿ ᾿ , "- ᾿ 

καϑ' ἡμέραν εὐφημίαν. τὸ πρεπόντως μὲν ϑεᾶσϑαι, 
’ Ἀ 3 "" Ἀ Ἁ Γ - ἢ 

προϑύυμὼς δὲ. ἀποδημεῖν; καὶ μὴν τὰ γε τῆς χῶρας 
ἅ ἃ " , ἃ Ἁ » 3 -- ψῳω Ἂ" 

καὶ τὰ τῆς ϑαλάττης καὶ τὰ τῶν ὁρῶν ἐξ ἀπαντος 
Ἵ - " ἃ ν ,. “ ᾿ ᾿ 

ὑμᾶς εἰς τὸ αὕτο συνάγει καὶ μὴ βουλομένους καὶ 

ἀναγκάξει χρήσασϑαι ἀλλήλοις. ἐκεῖνοί τε γὰρ δέ χναγκάζει χρησασϑαι ἀλλήλοις. ἐκεῖνοί τε γὰρ δέον - 
“ὦ " ἕ "» ν᾽; »" - δ 

ται τῆς παρ ὑμῶν υλὴς καὶ ἑτέρων πολλῶν καὶ ἡμεῖς 
᾿ “" »»Ἤ: ᾿ , .»,, » " 

οὔκ ἔχομεν οὔτε εἰσαγαγέσϑαι δι΄ ἑτέρου λιμένος οὔτε 
᾿ , .... ᾿ , , . 3 Ὶ ω ν Ε " 

ἐκπέμψαι τὰ γιγνόμενα πὰρ ἡμῖν. πῶς οὐν οὔχ 

ἁπάντων δυστυχέστατον ὠνεῖσθαι μὲν ἑκάστους παρὰ 
ἀνθρώπων οὐ φίλων. ἀποδίδοσθαι δὲ τοῖς μισοῦσι. 

’ ω .᾿ ᾿᾿ . " Ἢ ω 

καταγεσϑαι δὲ παρὰ τοῖς βαρυνομένοις, ὑποδέχεσθαι 
᾿ ᾿ , Ἶ - - ᾽ν.» " 

δὲ τοὺς λοιδοροῦντας. συνεστιᾶσϑαι ὃὲ ἐνίοτε τοῖς 
νι “ , Ἁ , ᾿ ,, , ω ν 

ἀλλοτριωτάτοις " ἕαν δὲ πλοίου τις ἐπιβαίνῃ, σαφῶς 
ὼ ἢ Ἁ ᾿ Ἁ , ν 

εἰδέναι καὶ τὸν κυβερνήτην καὶ τοὺς ναύτας ἀπαν- 
᾽ Ἁ Ἀ ᾿ , ᾿ ἵν 

τὰς καταρωμένους, τὸ δὲ πάντων ἀηδέστατον ὁραμαὰ 

ἐχϑρῶν. τοῦτο ἀεί ποτὲ ορᾶν καὶ πλέοντας καὶ βαδίέ- 
Ἁ “ 3 ᾽ Ἁ ,, δρ, " 

ξοντας. καὶ τούτοις ἀεὶ πλείστοις κατὰ τὰς οδοῦυς 
, ΝΜ ᾿ ᾿ - Ἢ 

ἁπαντᾶν, πονηρὸν καὶ δυσχερῆ σύμβολον. [ὥστε 
᾿ , , νὰ ω ᾿ " . " 

πάντως εἰπόντα τι παρελϑεῖν ἡ ἀκούσαντα δυσχερές.] 
Ῥ " ᾶΪ ᾿ , , ᾿ » ᾽ » ᾿ 

ὥστε ἐγῶγὲ ἐνεϑυμουμὴν πολλάκις τὴν τῶν ἀνϑρῶω- 
2 ; Ν ’ Ὁ -»" φ ᾿ , 

πῶν ἀμαϑέαν καὶ διαφϑορᾶν,. ὁτι τῶν σφόδρα ἀδό- 
ἢ ἃ Ἷ ᾿ ’ ω ω 

ξῶν καὶ φαυλοτάτῶν ξῴων χείρους εἰσὶ ταῖς ψυχαῖς. 
ρ ν᾿» “μὴν 9. Ψ, “" " ᾿ς γλ , ᾿ 

οἱ μὲν γὰρ ἀνϑρῶώποι πολλάκις ἐντυχόντες ἀλλήλοις 
ἢ Ἀ ᾿ , " Ὗ 

μάχονται καὶ λοιδορηϑέντες ἀπέασιν᾽ οἵ δὲ μύρμηκες 
"ἐμ Ὁ." ᾿ ,  ωἿ , ΄ 3 ᾿ 

οὕτῶ πυκνοὶ βαδέζοντες οὐδέποτε ηνώχλησαν ἀλλή- 
᾽ Ὶ , , " , ’ 

λους. ἀλλὰ πᾶνυ πράως ἐντυγχάνουσι καὶ παρίασι 
᾿ “ “-» Ψ ἤ ᾿. ον Ἶ, 

καὶ βοηϑοῦσιν ἀλλήλοις. καὶ μὴν τὸ νῦν συμβεβη- 
. ᾿ ᾿ 6 ᾿ ’ ᾿ ᾽ “ 

κος περὶ τὴν ἡμετέραν πόλιν τὸ μὲν ἀληϑὲς ἀπτεται 
- ᾿ ᾿ τ, ν " Ο ." Ὶ 

πολλῶν καὶ κνέξζει τοὺς ἄλλους πάντας, οτι δὴ τὰς 
ν᾿ υ . 3 ᾽ - ἃ " κΚ' "" ᾽ Ἁ , ἤ 

δέκας ὑμεῖς ἀποδέχεσϑε καὶ παρ υμῖν αὐτοὺς ἀνάγκη 
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χρένεσθϑαι" χρὴ δὲ δι᾽ αὐτὸ μᾶλλον φιλανθρώπως ἔχειν 
καὶ μὴ παρέχειν ἑαυτοὺς ἐπιφϑόνους. αὐτέκα πρέσ- 
βεις οἵ χειροτονηϑέντες ἐπὶ τοῦτο τὸ πρᾶγμα πόϑεν 

ἀπίασιν; οὐκ ἐκεῖϑεν; οὐ παρὰ τῶν ἐχϑίστων ἀνα- 

χϑήσονται πλέοντες χαὶ χρήσονται τῷ λιμένι τῆς: 
᾽ν κὁ - ἤ Ἃ ’ ᾿ Ω - 

0 ἔχϑρᾶς πολεὼως; ἡ κυκλῷ περιίασιν, ὡσπὲρ χαλεπῆς 

καὶ ἀβάτου τῆς ἐγγὺς ἡμῖν ϑαλάττης; ἐγὼ μὲν γὰρ 
καὶ τοῖς πρότερον διαφερομένοις πρὸς τοὺς ἀστυγείτο- 
νας ταῦτα ἡγοῦμαι χαλεπώτερα καὶ βαρύτερα τοῦ 
λαβόντας ὕπλα βαδίξειν εἰς τὴν χώραν ἢ προσβάλλειν 
τοῖς τείχεσιν ἢ τὰ δένδρα κόπτειν ἢ τῷ καρπῷ πῦρ 
ἐνιέναι. τούτων γὰρ οἶμαι χαλεπῶν ὄντων, τῷ παντὶ 

χαλεπώτερόν ἐστιν, ἀφ᾽ ὧν γίγνεται, τὸ τῆς ἔχϑρας 
καὶ τὸ τοῦ μίσους. οὐ γὰρ "ἔστι φανῆναί ποτὲ ἀπὸ 
τούτου τοῦ πράγματος ὠφέλιμον οὐδὲ χρηστόν. ὅ 

τὲ γὰρ τῆς ἔχϑρας καρπὸς ἁπάντων πικρότατος καὶ 

δριμύτατος. ὥσπερ οἶμαι τοὐναντίον ὁ τῆς εὐνοίας 

ἥδιστος καὶ λυσιτελέστατος. τὸ γὰρ μηδέποτε εἴκειν 
μηδὲ παραχωρεῖν τῷ πλησίον, λέγω δὲ χωρὶς αἰσχύ- 

νῆς. μηδὲ τῶν μὲν τυγχάνειν αὐτούς, τὰ δὲ παριέναι 
τοῖς ἄλλοις. οὐκ ἀνδρεῖον ἐστιν. ὥσπερ οἴονταί τινες. 

οὐδὲ μεγαλόφρον. ἀλλ᾽ ἀνόητον καὶ ἀμαϑές. οὐχ ὁρᾶτε 
τοῦ σύμπαντος οὐῤανοῦ καὶ τῶν ἐν αὐτῷ ϑείων καὶ 
μακαρίων αἰώνιον τάξιν καὶ ὁμόνοιαν καὶ σωφροσύ- 

νην. ἧς οὔτε κάλλιον οὔτε σεμνότερον οὐδὲν οἷόν τ᾽ 

ἐπινοῆσαι; πρὸς δὲ αὖ τῶν λεγομένων στοιχείων, ἀέρος 
χαὶ γῆς καὶ ὕδατος καὶ πυρός. τὴν ἀσφαλῆ καὶ δι- 
χαίαν δι᾽ αἰῶνος ἁρμονίαν, μεϑ᾽ ὅσης εὐγνωμοσύνης 

χαὶ μετριότητος διαμένειν πέφυκεν αὐτά τε σωξό- 
μενα καὶ σώξοντα τὸν ἅπαντα κόσμον; σκοπεῖτε γάρ: 

εἰ καί τισι δόξει μετέωρος ὃ λόγος καὶ οὐ πάνυ τι 
ὑμῖν συμπαϑής, ὅτι ταῦτα πεφυκότα ἄφϑαρτα καὶ 
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ϑεῖα καὶ τοῦ πρώτου καὶ μεγίστου γνώμῃ καὶ δυνάμει 

κυβερνώμενα ϑεοῦ τὸν ἅπαντα χρόνον ἐκ τῆς πρὸς 

(λλ ηλα φιλίας καὶ ὁμονοίας σώξεσϑαι φιλεῖ. τά τε 

ἰσχυρότερα χαὶ μείζω καὶ τὰ ἐλάττω δὴ δοκοῦντα. 

δ ταύτης δὲ τῆς κοινωνίας διαλυϑείσης καὶ στάσεως 

ἐπιγενομένης οὐχ οὕτως ἀνώλεϑρος οὐδὲ ἄφϑαρτος 

αὐτῶν ἡ φύσις, ὥστε μὴ ταραχϑῆναι καὶ τὴν ἀμή- 

χανόν τε καὶ ἄπιστον. ὥς φασιν, ὑπομεῖναι φϑορᾶν 

ἐκ τοῦ ὄντος εἰς τὸ μὴ ῦν. 

1 ἍΝ σοφοῖς ἐπικράτησις αἰθέρος, ἐν ῷ τὸ βασίλειον 

καὶ τὸ κυριώτατον τῆς ψυχικῆς δυνάμεως ὃν οὐχ 

ἀποτρέπονται πῦρ ὀνομάξειν πολλάκις. ὅρῳ τε καὶ 

πράως γιγνομένη ἔν τισι χρόνοις τεταγμένοις. μετὰ 

πάσης φιλίας καὶ ὁμονοίας ἔοικε συμβαίνειν. ἢ ὃὲ 

ι.. τῶν ἄλλων πλεονεξία καὶ διαφορὰ παρανόμως γιγνο- 

μένη τὸν ἔσχατον ἔχει κίνδυνον ὀλέϑρου: περὶ τῶν 

ὅλων οὔποτξε ἐσομένου διὰ τὸ πᾶσαν εἰρήνην καὶ δι- 

καιοσύνην ἐν αὐτοῖς ὑπάρχειν καὶ πανταχοῦ πάντα 

δουλεύειν καὶ συνακολουϑεῖν εὐγνώμονι νόμῳ πει- 

40 ϑόμενα καὶ εἴκοντα. οὐχ ὁρᾶτε τοῦτο μὲν ἥλιον 1 νυχτὶ 

μεϑιστάμενον καὶ παρέχοντα ἀνατεῖλαι τοῖς ἀφανε- 

στέροις ἄστροις. τοῦτο δὲ σελήνην ἐῶντα καταλάμψαι 

τὴν ἅπασαν γὴν ἐν ἐρημίᾳ τοῦ κρείττονος φωτός: 

τοῦτο δὲ ἄστρα ὑποχωροῦντα ἡλίῳ καὶ μηδὲν ἡγού- 

μενα πάσχειν μηδὲ ἀπόλλυσϑαι διὰ τὴν ἐκείνου τοῦ 

ϑεοῦ δύναμιν; τοῦτο δὲ αὐτὸν ἥλιον περὶ μέσην 

ἐνίοτε ἡμέραν ἐπισκοτούμενον σελήνης ἐπιδραμού- 

σης. ἢ τὸ φῶς αὐτὸς δίδωσι, πολλάκις γε μὴν ὑπὸ 

τῶν ἀσϑενεστάτων νεφῶν ἀποκρυπτόμενον ἢ τινος 

ἀραιᾶς ὁμίχλης περί τε λίμνας καὶ ποταμοὺς ἱσταμέ- 

νης. ὡς ἔσϑ᾽ ὅτε μὲν εἰργυσϑαι παντελῶς. ἐνίοτε δὲ 

ἀδοανὴ τὴν ἀκτῖνα καὶ λεπτὴν διαπέμπειν᾽ τοῦτο δὲ 

177 ἢ 
ι 

ἡ μὲν γὰρ λεγομένη παρὰ 191» 

175 

ἢ 

“: 
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ς τῶν πλανωμένων ἀστέρων τὴν ἄπαυστον χορείαν, ἃ 
μηδέποτε ἀλλήλοις ἐμποδὼν ἵσταται: πρὸς δὲ αὖ γὴ 
μὲν τὴν κατωτάτω χώραν λαχοῦσα ὑπομένει, καϑά- 
πὲρ ἕρμα νεώς, ὕδωρ δὲ περὶ ταύτῃ κεχυμένον, ὕπερ- 
ϑεν δὲ ἀμφοῖν ἀὴρ μαλακός τε καὶ ξὔπνους, ὁ δὲ: 
ἀνωτάτω καὶ σύμπαντα ἔχων αἰϑὴρ πυρὸς ϑείου κυ- 
κλῷ. περιδραμόντος αὐτοῖς; καὶ ταῦτα μὲν οὕτως 
ἰσχυρὰ καὶ μεγάλα τὴν πρὸς ἄλληλα κοινωνίαν ἀνέ- 
χεται καὶ διατελεῖ χωρὶς ἔχϑρας" μικρὰ δὲ οὕτω 
πολίχνια τῶν ἐπιτυχόντων ἀνθρώπων καὶ ἔϑνη ἀσϑε- 
νῇ κατοικοῦντα ἐν μέρει τῆς γῆς οὐ δύναται τὴν ἡσυ- 
χίαν ἄγειν οὐδὲ ἀϑορύβως ἀλλήλοις γειτνιᾶν; ἀλλ᾽ 
ὕρνιϑες μὲν ἐγγὺς ἀλλήλων ποιησάμενοι νεοττιὰς 

3 3 ἤ Ἐ - ν᾿ "ομοῦκ ἐπιβουλεύουσιν αὑτοῖς οὐδὲ διαφέρονται περὶ 
τροφῆς καὶ φρυγάνων, οὐδὲ μύρμηκες πλησίον ὀπὰς 
ἔχοντες, ἐκ τῆς αὐτῆς ἅλω πολλάκις εἰσφερόμενοι 
σῖτον, ἀλλὰ παραχωροῦσιν αὑτοῖς καὶ τῶν ὁδῶν ἐκ- 
τρέπονται καὶ συνεργάξονται πολλάκις, οὐδὲ ἑσμοὶ 
πλείονες μελιττῶν, ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν νεμόμενοι λει- 
μῶνα; τῶν ἔργων ἀμελήσαντες περὶ τῶν ἀνϑῶν τῆς : 

δωλω διαφέρονται. καὶ μὴν ἀγέλαι τε βοῶν καὶ 
ἵππων ἀναμιχϑεῖσαι πολλάκις ἀϑορύβως καὶ πράως 
νέμονται. ὥστε μίαν ἐξ ἀμφοῖν ἀγέλην ὁρᾶσϑαι" ἔτι 
ὃὲ αἰπόλια καὶ ποίμνια συμμιχϑέντα ἐπὶ “νομῆς καὶ 
ἡμερεύσαντα ῥᾳδίως καὶ πράως ὑπὸ τῶν νομέων 5: 
διεκρίϑησαν. ἄνθρωποι δὲ βοσκημάτων καὶ ϑηρίων 

" ἕ , ᾿ , ’ Ὡ χείρους, ὡς ἔοικε. τὰ πρὸς φιλίαν καὶ τὸ κοινωνεῖν 
ἀλλήλοις. ἃ γὰρ ἡ φύσις ἐποίησεν εὐνοίας ἕνεκα, 
ταῦτα ἰδεῖν ἔστιν ἔχϑρας καὶ μέσους αἴτια γιγνόμενα. 
αὐτέκα ἡ πρώτη καὶ μεγίστη φιλία γονεῦσι πρὸς : 
σασαῖδας Ἐ 
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Ὅτι μὲν ὑμεῖς. ὦ βουλὴ καὶ τῶν ἄλλων οἵ παρόν- 

τες οἵ μετριώτατοι, πράως πρὸς ἐμὲ καὶ φιλικῶς 
ἔχετε δοκῶ μοι τοῦτο γιγνώσκειν. αὐτός τὲ γὰρ 
ἐμαυτὸν οἷδα περὶ πολλοῦ ποιούμενον τὴν παρ᾽ ὑμῶν 

εὔνοιαν καὶ μηδέποτε μηδὲν ἐναντίον μήτε εἰπόντα 

μήτε πράξαντα. καὶ ὑμεῖς εὐθὺς ἐμὲ ἀφικόμενον ἐτι- 

Π ἥσατε δημοσία ψηφίσματι πέμψαντες. συνηδόμενοι 
ν {δὺ ἢ 

τῆς καϑόδου καὶ παρακαλοῦντες ἐπιδημῆσαι πρὸς Ἢ 
ξ , ὃ»"ν 2.ὧλ ᾿ - “ει ᾽ Ν 

αὑτούς. καὶ ἴσως οὐδὲν ἐποιεῖτε ϑαυμαστον" οὐ γὰρ 
, , 3 ᾿ » " " ὡλ 

μόνον αἱ λοιπαὶ πόλεις, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰσοτίμων υμῖν 
, ἡ Ν ’ Ἁ 

αἱ πλεῖσται σχεδὸν. ὁπου γέγονα. καὶ πολιτείας καὶ 
, - “" "»" 3 ς΄ Ν ’; 

βουλῆς καὶ τῶν πρώτων τιμῶν οὐδὲν δεομένῳ μετέ- 
, , - ω " , Ἀ 3 ͵ 

δωκαν. οὐκ ἀνωφελὴ σφισι νομίζοντες οὐδὲ ἀνα- 
- ,. νἊ ς ᾽ , ΠῚ " ἢ) 

ξιον τιμᾶσϑαι. τὸ δὲ ὑμέτερον οὐκ ἔστιν ἀλλὸ- 
ξ ν). . ᾿ , »" ᾽ 

ὅ ΤρΙΟΨ, ἀλλ᾽ ὡς αν ευνοία καὶ χαριτι πατρίδος τι - 400Ν 
᾿ ῇ “-» Ἁ Ν κῚ " ς ν᾿. , 

σης πολίτην αὐτῆς. τὸ δὲ εἶναί τινας, ὡς ἂν ἐν 
"Ὶ -»" ᾽ ϑοδ »] Ἀ δὸν ἡ "ὃ ὃ νο ων 

δήμῳ. τῶν ἐνϑαδὲ ἐμοὶ σχεδὸν μη σφοδρα ἡδομένους 
Ἢ , ᾿ Ὶ » , ᾿ 

οὐκ ἂν ϑαυμᾶσαιμι διὰ τὴν τῶν πόλεων φιλοτιμίαν. 
’ ᾿... “Ὁ. “".: ΟΝ ων ’ 

καίτοι ἐπίσταμαι σαφῶς οὐδὲ τοὺς ἐχεῖ πολίτας 
Ὺ " ᾿ ᾿ ᾿ ν᾿ » , ᾿ , 3 , Ἁ 

απαντὰας ἀρέσαι δυνάμενος. ἀλλ᾽ ἐνίους δὲ αὕτο 
- γι ᾽ Ὁ ᾿ Ἢ ΕΝ ΓΙ Ἁ ᾽ 

τοῦτο ἀχϑομένους ὅτι λίαν δοκῶ φιλόπολις καὶ πρὸ- 
Ὁ »"" ᾿ ᾽ “Ὁ ᾿ ᾿ " ν υ ᾿ 

ϑυμος. δεῖ δὲ τὸν ἐπιεικὴ καὶ μέτριον ἄνδρα καὶ 
ἤ ᾿ " - - ’ 

ταύτην παρέχειν τὴν ἐξουσίαν τοῖς ἑαυτοῦ πολίταις. 
’ ἤ , ω “ 

τὸ γὰρ μηδένα ἐν πόλει μήτε ἀντιλέγειν ἑνὶ μήτε 
Ἧ δ’ ’ »" "ν 2 25 μέμφεσϑαι. καν ἀπαντὰ φαίνηται ποιῶν καλῶς. οὐ 

, 3 μι ,. » - Ἁ 

δήμων ἐστὶν οὐδὲ ἐπιεικές, ἀλλὰ μᾶλλον φιλεῖ τὸ 
- , » , Ἢ " 3 , ' 

τοιοῦτον συμβαίνειν τοῖς τυραννοις ἡ τοῖς εὐεργέταις. 
" ᾿ ,, Ἁ ἤ Ἷ , 

εἰ οὐν εἰσί τινὲς πρὸς ἐμὲ δυσκόλως διακείμενοι, 
᾿ “ ,'" , ῃ , ’ 

τούτοις μάλιστα πιστεύω. δῆλον γὰρ ὡς νομίξοντές 
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" -» Ἁ -» Ἢ ψ μὲ ἀγαπᾶν τὴν ἐμαυτοῦ πατρίδα καὶ πάντα τρόπον 
Ν} Ἵ ,. 9 » Ο 

αὔξειν ουὅτῶς ἔχουσιν. ἐὰν οὖν πεισϑῶσιν οὁτι καὶ 
ἤ Ὶ »"» ὔ 6 3 » ταύτην ἡγοῦμαι πατρίδα. καὶ πράττειν ὑπὲρ αὐτῆς 

χὴ Ἃ 

οὐτε ἂν δυνῶμαι πρόϑυμοός εἰμι. ῥαδίως μεταβαλοῦν- 
3 “ ᾿ "" Ἂ " ᾿ ται καὶ ἀγαπήσουσί μὲ τοῖς ἄλλοις ὁμοίως. τὸ μὲν : 

3 μ , ᾿ , ἕ 3 " ον φιλεῖν την πατρίδα μάλιστα πάντων οὐκ ἔξαρνός 
Ν 3 - » ᾽’ " εἰμι. πυνϑάνομαι δὲ αὐτῶν, εἰ τοῦτο ἀδίκου νομί- 

(51 ἢ 3 Ὰ "} - ’ ι ἕουσιν ἀνδρὸς εἶναι καὶ μοχϑηροῦ. καὶ πολίτην τοι- 
οὔτον οὐκ ἂν ἐϑέλοιεν εἶναι παρ᾽ αὑτοῖς. οὐκοῦν 
ἔξεστιν ὑμῖν ἔχειν κἀμὲ πολίτην ἀνυπόπτως καὶ τῶν 
ἄλλων τοὺς βελτίστους. καὶ τοίνυν δι᾿ αὐτό μοι τοῦτο 
πιστεύοιτε ἂν δικαιότερον. ὅστις μὲν γὰρ ἀγνώμων 
περὶ τοὺς φύσει γονέας. οὐκ ἂν γένοιτο ὅσιος οὐδὲ 
πρὸς τοὺς ϑεμένους αὐτόν. ὁ δὲ τοὺς γεννήσαντας 
ἀγαπῶν οὐδέποτ᾽ ἂν ἀμελήσειε τῶν χάριτι γονέων 
γενομένων. τὸ μὲν γὰρ τῆς φύσεως αὐτόματόν ἐστι, 
τὸ δὲ τῆς χάριτος ἑκούσιον. εἰμὶ μὲν οὖν πολέτης 
ἑκατέρων" ἀλλ᾽ ἐχείνοις μὲν οὐ δεῖ μὲ περὶ τούτου 
χάριν εἰδέναι. ὑμᾶς δὲ ὡς εὐεργέτας ἀμείβεσϑαι δί- 
καίον. διὰ γὰρ τὴν ὑμετέραν εὔνοιαν καὶ δωρεὰν 

“͵ - ᾿ " 9. Ὁ Ἢ 3 Ἁ - ὍΝ ψετέχω τῆς πολεῶς. ἀλλ΄ οσοι μὲν αὑτοὶ πολῖται γε- 
γόνασι. τούτοις μόνον ὑπάρχει φιλάνϑρωπον τὸ τῆς 
δωρεᾶς, τὸ δὲ τῆς φύσεως ἀναγκαῖον οὐ πρόσεστιν. 
ἐμοὶ δὲ ἀμφοτέρων μέτεστιν: ὁ μὲν γὰρ πάππος ὃ 
ἐμὸς μετὰ τῆς μητρὸς τῆς ἐμῆς παρὰ τοῦ τότε αὐτο- 
κράτορος φίλου ὕντος ἅμα τῆς Ῥωμαίων πολιτείας καὶ 
τῆς ὑμετέρας ἔτυχεν, ὁ δὲ πατὴρ παρ᾽ ὑμῶν" ὥστε 
καὶ χάριτι καὶ γένει πολίτης ὑμέτερος εἰμι. τὸ γὰρ 
ἀπωτέρω δυοῖν βαϑμοῖν ξητεῖν τὸ γένος οὐδαμῶς 
ἐπιεικές. οὐδεὶς γὰρ οὕτω τό γε ἀληϑὲς ἐξ οὐδεμιᾶς : 
εὑρεϑήσεται πόλεως. χαὶ μὴν τῶν γε ἐμῶν τέκνων 
ἥδε πατρίς ἐστι μᾶλλον. τὸ μὲν οὖν ἀναγκαῖον συνα- 
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κολουϑεῖν τὰ τέχνα τῷ πατρί" πολὺ δὲ ἥδιον τὸν 
πατέρα τοῖς παισὶ συνέπεσϑαι. διὰ μὲν δὴ ταῦτα 
εὔνους ὧν ὑμῖν τυγχάνω καὶ πολίτου διάϑεσιν ἔχω" 
καὶ φανερῶς δὲ ἐδήλωσα. τῆς γὰρ φιλονεικίας ἐνε- 

5" στώσης ταῖς πόλεσι; καὶ τῆς πατρίδος σφόδρα μὲν 

αἰδουμένης ἐμὲ ἄκοντα ἐνοχλῆσαι. σφόδρα δὲ ἐπιϑυ- 

μούσης ἀναλαβεῖν τὸ πρᾶγμα, πολλάκις τῷ τιμᾶν 

προκαλουμένης οὐχ ὑπήκουσα πρὸς τοῦτο μόνον, 
οὐδὲν ὧν ὀκνήσας ἐκείνης ἕνεκεν ποιῆσαι, μηδενὸς 
ἔλαττον τυχὸν πρᾶξαι δυνάμενος. καὶ φίλων μοι ὕν- 
των οὔτε ὀλίγων οὔτε ἀδυνάτων, ἵνα μηδὲν ἐπίφϑο- 
νον εἴπω μηδὲ ὃ λυπήσει τινάς. ἔτι δὲ οὐκ ὀκνῶν τὴν 
ἔμ " ξ ᾿ - .».» ᾽ " ᾿ Ψ 
οὗον. οπότε δεῖ μὲ καὶ ἄλλως ἀπιέναι. τούτων οὖν 

ὑπαρχόντων, ἀπεσχύμην τοῦ πράγματος, οὐκ ἐκείνους 
προδιδούς. ἀλλ᾽ αἰδούμενος ὑμᾶς καὶ νομίξων χρησι- 
μώτερος ἔσεσϑαι κἀκείνοις καὶ ὑμῖν, ἐὰν δύνωμαι 
φίλας ποιῆσαι τὰς πόλεις τῶν τε πρότερον ξηλωμά- 
τῶν ἀπαλλάξας καὶ τὸ λοιπὸν εἰς εὔνοιαν καὶ ὁμό- 

νοίαν προτρεψάμενος. τοῦτο γὰρ ἁπάντων βέλτιστόν 
τε καὶ ἄριστον οὐ μόνον τοῖς ἴσοις πρὸς ἀλλήλους, 
ἀλλὰ καὶ τοῖς κρείττοσι πρὸς τοὺς ὑποδεεστέρους. 
ἐπίσταμαι μὲν οὖν ὡς χαλεπόν ἐστιν ἀνθρώπων ἐξε- 
λεῖν ἔριν, καὶ ταῦτα ἐν πλείονι χρόνο) τεϑραμμένην, 

ὥσπερ νόσημα ἐκ πολλοῦ συμπεφυκὸς οὐ ῥάδιον 
5» ἀπαλλάξαι τοῦ σώματος, ἄλλως τε εἴ τις ἐϑέλοι ἀνω- 

ων - " ΓῪΨ Ἀ ᾿ “Ὁ " ὦ 

δυνὼῶς ἰᾶσϑαι. ομῶς δὲ πιστεύω τῷ τῆς πολεῶς: 
νΡνΆ΄» ν ᾿ 3 ᾿ Ἁ " ᾿ 

ἤϑει, νομέξων οὐ σχληρονποὺδὲ ἀμαϑές, ἀλλὰ τῷ ὄντι 
Ἷ ᾿ »" Ψ ᾿ - 

γνήσιον ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν καὶ τῆς μακαρίας πό- 
. 6 "Κ᾿ Ν - ᾽ ᾽ "κ( ᾿ ἢ, ᾿ , . 

λεῶς, ὑφ᾽ ης δεῦρο ἐπέμφϑητε φίλοι δὴ παρὰ φίλους 
Π εν - ᾽ " - "» 

οἰκησοντεὲς" ῃ τοσοῦυτον ευτυχία διαφέρουσα τῶν αλ- 
, ’ Ν ᾽ Ἂ ἤ ᾽ λῶν ἀνθρώπων καὶ δυνάμει πλέον διενήνοχεν ἐπι- 

, ,. ' , ων Ἁ 3 ᾿ "" 

εὐκείαᾳ καὶ φιλανθρωπέᾳ, τοῦτο μὲν ἀφϑόνως μετα 
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διδοῦσα καὶ πολιτείας καὶ νόμων καὶ ἀρχῶν, οὐδέν᾽ 
ἀλλότριον ἡγουμένη τῶν ἀξίων, τοῦτο δὲ ὁμοίως 
ἅπασι φυλάττου σα τὸ δίκαιον. ἣν προσήκει μεμου- 
μένους ὑμᾶς πράους καὶ μεγαλόφρονας φαίνεσϑαι καὶ 
πρὸς τοὺς ἐγγὺς οὕτω, συνοίκους σχεδόν, μὴ χαλε- 
ποὺς μηδὲ ὑπερηφάνους γείτονας, πρὸς οὗς ὑμῖν καὶ 
γάμοι κοινοὶ καὶ τέκνα καὶ πολιτεῖαι καὶ ϑυσίαι ϑεῶν 
καὶ πανηγύρεις καὶ ϑεάματα,. καὶ συμπαιδεύεσϑε τοῖς 
χαϑ' ἕνα καὶ συνεστιᾶσϑε καὶ ἀλλήλους ὑποδέχεσϑε 
καὶ ἀλλήλοις τὸν πλείω χρόνον συνδιατρίβετε καὶ 
σχεδὸν εἷς ἐστε δῆμος καὶ μία πόλις ἐν οὐ πολλῷ 
διαστήματι. καὶ τοίνυν πλείους τῶν ἐκεῖϑεν καὶ 
πολίτας πεποίησϑε, καὶ βουλῆς μετεδώκατε. καὶ 
ἄρχοντας οὐκ ἀπηξιώσατε γενέσϑαι παρ᾽ ὑμῖν, καὶ 
τῶν σεμνῶν τούτων, ἃ τῆς Ῥωμαέων ἐστὶ πόλεως, 
ἐχοινωνήσατε. πῶς οὖν εἰκὸς καϑ' ἕνα μὲν ἕκαστον 

ν᾿ - ὔ -» » , ν ἡγεῖσϑαι φέλον καὶ τιμᾶν, κοινῇ δὲ τὴν πόλιν ἐχϑρὰν 
νομίξειν, ὑμᾶς τε ἐκείνην κἀκείνους τὴν ὑμετέραν; 
οἱ γὰρ τοὺς ἀνθρώπους ἀγαπῶντες καὶ ἐπιμιγνύ- 
μένοι τούτοις καὶ προσαγόμενοι πολίτας τί λοιπὸν : 
ἢ τὸν ἀέρα ἐχϑαίρουσι καὶ τοὺς τόπους. ἤ, ὃ μηδὲ 
εἰπεῖν ὅσιον, τοῖς ϑεοῖς ἀπεχϑάνονται; καὶ τοίνυν 
ἅπασα μὲν ἔχϑρα πρὸς ἅπαντας ἐργῶδες καὶ χαλε- 
πόν᾽ οὐδεὶς γὰρ οὕτως ἀσϑενὴς ἐχϑρὸς ὅστις οὐκ 
ἐλύπησεν ἐπὶ καιροῦ καὶ τὸν ἄγαν φαινόμενον ἰσχυ- 1: 
ρὸν καὶ τὸ μῖσος ἐνεδείξατο ἢ λόγον τινὰ εἰπὼν λυ- 
πηρὸν ἢ ἔργον ἀσύμφορον πράξας. οὐ γάρ ἐστιν, 

ε ω ΙΝ ἔξω"  . ᾽ ς » 
ον ῶς εἰπεῖν, οὐδέποτε ἡδὺς οὐδὲ ὠφέλιμος ὁ τοῦ μίσους 

, 4 ᾿ 3 ’ Ὁ ἤ 3 ’ Ἁ καρπος. ἀλλὰ τοὐναντίον ἁπάντων ἀηδέστατος καὶ 
ϑ ον “Ἢ ἰν ᾿, , .»Ὡ" , ’ 

πικρότατος, οὐδὲ βάρος ουὐτῶ χαλεπὸν οὐδὲ ἐπίπο- 
6 " "" Φ' ᾽ 3 νον ὡς ἔχϑρα φέρειν. ταῖς μὲν οὖν εὐτυχίαις ἀεὶ 

μι μι Ἁ Σ᾿. ἡμθος Ἀ "“ Ἁ παρενοχλεῖ, τὰς δὲ συμφορὰς αὔξει, καὶ τῶ μὲν 
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ἄλλο τι λυπουμένῳ τὴν λύπην ἀπεργάξεται διπλα- 
σίονα, τοὺς δὲ εὖ πράττοντας οὐκ ἐᾷ χαίρειν κατὰ 

τὴν ἀξίαν. ἀνάγκη γὰρ οἶμαι τοὺς πολλοὺς ὑπὸ μὲν 
ἀλλήλων βλάπτεσθαι, παρὰ δὲ τοῖς ἄλλοις κατα- 

5 φρονεῖσϑαι καὶ ἀδοξεῖν, ὡς τοῦτο μὲν ὑπαρχόντων 

αὐτοῖς ἐναντίων. τοῦτο δὲ αὐτοὺς ἄφρονας καὶ φι- 
λονείκους. 

οὐδὲ ϑειότερον καὶ ἀνδρὶ πρὸς ἄνδρα καὶ πόλει πρὸς 
τίνες μὲν γὰρ εὐπρεπέστερον κτῶνται τά- 

τίνες δὲ 
πόλιν. 

γαϑὰ τῶν φίλων συμποριξόντων αὐτοῖς: 

ἀποφεύγουσι τὰ κακὰ ῥᾶον ἢ οἷς ἂν φίλοι συμμα- 
“- " " ᾿' μὴ ᾿ ἃ . “" 

χῶσι; τίνων δὲ ἧττον ἅπτεται τὰ λυπηρὰ ἡ τῶν 

ἐχόντων τοὺς συναλ γοῦντας καὶ συμφέρφοντας αὐτοῖς: 

τίσι δὲ ἥδιον τὸ εὐτυχεῖν ἢ ὅσοι μὴ μόνον αὑτούς, 

5 ἀλλὰ καὶ ἄλλους εὐφραίνουσιν εὖ πράττοντες; ὡς 

ἔγωγε οὐδ᾽ ἂν εὐτυχεῖν ἐκεῖνον τὸν ἄνδρα φαίην ὃς 
οὐδένα ἔχει τὸν συνηδόμενον. τίς δὲ συνεργός; τίς 
δὲ σύμβουλος ἀμείνων τοῖς χρξουσιν ἢ φίλος ἐντυ- 

χών; σχεδὸν γὰρ οὗτος σύμβολος οὐ μόνον εὐφη- 
μότατος, ἀλλὰ καὶ ὠφελιμώτατος. ὅτῳ ἂν ἐντύχῃ 

ἀνὴρ εὔνους. 
πανταχῇ λυπηρὰ καὶ δυσχερῆ. χαλεπὸν μὲν ἐν 
σπουδῇ, χαλεπὸν δὲ ἐν εὐφροσύνῃ παρὼν ἐχϑρός, 
λυπηρὸν μὲν ὁρῶσι. λυπηρὸν δὲ μνημονεύουσι. πολὺ 

55» δὲ πάντων πειρωμένοις βλαβερώτατον. 

Ἁ ΝᾺ " ᾿ Ἁ ᾿ "» μὰ " 

τὰ δὲ τοῦ μέσους καὶ τὰ τῆς ἔχϑρας 

, ς , 5 φλ , 155 ἢ φιλίας δὲ καὶ ομονοίας οὐδὲν κάλλιον ἢ 

ΟΕΒΑΤΙΟ ΧΙ. 

ΔΙΑΛΈΝΞΙΣ ἘΝ ΤῊΙ ΠΑΤΡΙΔΙ. 

Ὅπως μὲν ὑμεῖς διανοεῖσϑε περὶ ἐμοῦ καὶ τῆς 
ἐμῆς εἴτε σοφίας εἴτε ἀμαϑίας οὐ δύναμαι συμβα- 
λεῖν, πότερον ὄντως ἐπιϑυμεῖτε τῶν λόγων, ὡς 
ἀκουσόμενοί τι ϑαυμαστὸν καὶ τοιοῦτον ὁποῖον οὐκ 
ἂν ἑτέρου τῶν νῦν, ἢ τοὐναντίον, ὡς ἐμὲ ἐξελέγξον- 
τες καὶ ἀποδείξοντες οὐδὲν μέγα οὐδὲ σπουδαῖον ἐπι- 
στάμενον. μὲν γὰρ οὕτως ἔχετε, ϑαρρῶν ὑμῖν 
παρέχω ἐμαυτόν, ἵνα ἐμπλήσητε τὴν προϑυμίαν᾽ εἰ 
δὲ μή. φοβοῦμαι τὴν ἐναντίαν δόξαν, μήποτε ἀκού- 
σαντὲς ἔπειτα οὐ δικαίως ἐμοῦ καταγνῶτε, ὅτι αὐ- 
τοὶ οὐκ ὀρϑῶς ἐδόξατε. οὐδέποτε γὰρ οὐδενὶ ἔγωγε 
τοῦτο ὑπεσχόμην, ὡς ἱκανὸς ὧν λέγειν ἢ φρονεῖν ἢ 
πλέον τι γιγνώσκειν τῶν πολλῶν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ 
τούτου διαμαχόμενος ἕχάστοτε καὶ ἀντιλέγων τοῖς 
ἀξιοῦσιν ἔπειτα εἰς τὸ λέγειν καϑίσταμαι" καὶ πολλοὶ 
τοῦτο αὐτὸ ἐπίδειξιν ἡγήσαντο. ὅμως δὲ καὶ αὐτὸς 
ἑτέραν καὶ ἑτέραν λαμβάνω ὁδόν. ὅταν μὲν γὰρ εἰς 
ἐμαυτὸν ἀπέδω καὶ τὴν ἀπειρίαν τὴν ἐμαυτοῦ, περὶ 
πάντα μὲν ἁπλῶς, μάλιστα δὲ τὴν περὶ τοὺς λόγους, 
ὡς ἰδιώτης ὧν διανοοῦμαι καὶ τὸ λοιπὸν ἰδιώτου βίον 

ΐ ἢ . [ν ἃ " ἃ ἤ Ἁ βιωσομενος" οταν δὲ εἰς τοὺς σπουδάζοντας καὶ πα- 
ὑπονοεῖν ἐμαυτὸν ἀναγκάξομαι, μὴ 

ἄρα τι τῶν ἐμῶν λόγου ἄξιον καὶ λανϑάνω πεπον- 
ϑὼς τὸ αὐτὸ ἐνίοις τῶν ξῴων. ἃ χρήσιμα ὄντα τοῖς 
ἀνθρώποις καὶ δύναμίν τινα ἔχοντα ἐν αὑτοῖς πρὸς : 
ἴασιν νοσημάτων ἤτοι χολῆς ἢ αἵματος ἢ πιμελῆς ἢ 
τριχῶν οὐχ ἴσασιν" οἵ δὲ ἄνϑρωποι εἰδότες διώκου- 
σιν αὐτὰ καὶ πειρῶνται πάντα τρόπον συλλαβεῖν. οὐ 
τῶν κρεῶν ἕνεκεν, ἀλλ᾽ ἐκείνης τῆς δυνάμεως. μὴ 

ρακαλοῦντας. 
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ἄρα κἀμὲ ἀναγκάξουσιν ἕκάστοτε λέγειν, οὐδὲν δεῦμε- των καὶ φϑονερῶν ἢ ὅτι δοκῶ στέργειν ὑμᾶς καὶ τὰ 
νοι τῶν λόγων, ἀλλ᾽ ἑτέρου τινός. οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνουοιν ! μὲν εὖ πεποίηκα τὴν πατρίδα, ταῖς πρώταις ἴσην αὐὖ- 
δύναμαι ὑπονοῆσαι. ὅτι ἀγνοοῦντες δὴ καὶ ἀνήκοι β τὴν ἀποδείξας τιμῆς ἕνεκα, τὰ δὲ ποιήσω ϑεοῦ δι- 
ὕντες ἐσπουδάκασιν, ὥσπερ ἀμέλει πολλοὶ πολλῶν ἢ δόντος. καὶ τοῦτο εἶπον οὐχ ἀλαξονευόμενος ἄλλως" 
διὰ τὴν ἄγνοιαν ἐπιϑυμοῦσι. πάντες γάρ, ὡς ἔπος αὐτοὶ γὰρ ἴστε οὐδεπώποτε ὑπὲρ τούτων μνησϑέντα : 
εἰπεῖν, τοὺς μὲν ἐμοὺς λόγους ἐπέστανται καὶ δια- με ἐν τοσούτοις λόγοις, οὗς εἴρηκα ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἀμυ- 
φέρουσιν αὐτοὺς ἄλλοι ἀλλαχοῦ, ὥσπερ τὰ φαῦλα μον νόμενος τοὺς ἐμοὶ καὶ ὑμῖν βασκαίνοντας, ἵνα. ἐὰν 

ἄσματα οἱ παῖδες ἐν ταῖς πόλεσιν ἄδουσι τὸ πρὸς μὲν δυνατὸν ἢ, διαρραγῶσιν, ὃ τῇ πόλει πάσῃ βέλ- 
ἑσπέραν καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους σχεδὸν πάντες ἀλλή- τιστόν ἐστιν εἰ δὲ μή, ἀλλ᾽ οὖν ὀδυνηϑῶσιν. ὅτι δὲ 

λοις ἀπαγγέλλουσιν, οὐχ ὅπως ἐρρήϑησαν, ἀλλ᾽ ἔτι οἵ αὐτοὶ πρὸς ἐμὲ ἀηδῶς ἔχουσι καὶ πρὸς τὴν πόλιν 
βελτίους ποιήσαντες κατὰ τὴν αὑτῶν δύναμιν, οἷμὲν αὐτοὶ μάρτυρές ἐστε, ἐὰν ϑέλητε μεμνῆσϑαι καὶ τῶν 
ἑκόντες ἐπανορϑούμενοι καὶ δῆλον ὅτι αἰσχυνόμενοι φιλούντων ὑμᾶς καὶ τῶν μισούντων. καίτοι ἐπιει- 
τὸ μεμνῆσϑαι τοιούτων ἀλλάττοντες καὶ μετατιϑέντες ΓΤ Ν " χέστερον ἐμοὶ χρῶνται ἢ ὑμῖν. ἐμοῦ, μὲν γὰρ ἐνθάδε 
πολλῷ κρείττονα, οἱ δὲ ἴσως καὶ ἄκοντες διὰ τὸ μὴ ᾿ς κατηγοροῦσιν, ὑμῶν δὲ ἐπὶ τοῦ βήματος. ἐὰν οὖν 
σφόδρα μεμνῆσϑαι" ὥστε οὐκέτι ὀβολοῦ, καϑάπερ Ν᾽ Ἑλληνικοῖς, ὥσπερ εἴωϑα. φαίνωμαι παραδείγμασι 1: 
εἶπέ τις, εὔπορον ἐκ τῆς ἀγορᾶς πρίασϑαι τὴν ἐμὴν χρώμενος. μὴ καταγελάσητε. οὐ γὰρ καταφρονῶ τῆς 
σοφίαν, ἀλλὰ κύψαντα ἀνελέσϑαι χαμᾶϑεν. σχεδὸν ᾿ς πατρίδος, οὐδὲ ἀδυνάτους ὑμᾶς νομίξω αὐτοὺς συνιέ- 

οὖν παραπλήσιον πεπόνϑασιν οἱ ἐμοὶ λόγοι τῷ κερά- ο΄ ψαὶ τὰ τοιαῦτα, οὐδὲ ἀπαίδευτον νομέξω οὔτε τὸν 
μῳ τῷ Τενεδίῳ᾽ καὶ γὰρ ἐκεῖϑεν πᾶς μὲν ὁ παρα- δῆμον οὔτε τὴν βουλήν. μάλιστα μὲν οὖν ὑμᾶς βου- 
πλέων ἐμβάλλεται χέραμον, οὐδεὶς δὲ ὑγιᾶ διακομέξει᾽ π λομαι τὸ ἦϑος Ἑλληνικὸν ἔχειν καὶ μήτε ἀχαρίστους : 
ῥαδίως, ἀλλὰ οἱ πολλοὶ σαϑρὸν ποιήσαντες ἢ συντρί- τς μήτε ἀσυνέτους εἷναι" εἰ δὲ μή. λόγων γε τοιούτων 

ψαντες ὕστρακα ἔχοντες λανϑάνουσιν αὑτούς. ἀχούειν οὐ χεῖρόν ἐστιν, ἐξ ὧν μοι δοκεῖτε καὶ τοῖς 
ἤϑεσιν ἀμείνους ἂν γενέσϑαι. τί δὴ οὖν τὸ παρά- 
δειγμα; ἦν τις ἄνϑρωπος ἐν Θήβαις Ἐπαμεινώνδας 
λεγόμενος" οὗτος ἐφίλει τὴν πατρίδα πάντων μάλι- υ: 
στα καιρῶν δὲ ἐπιλαβόμενος. οἷοι τότε ἧσαν, πολλὰ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ἘΝ ΤῊΙ ΠΑΤΡΙΔΙ. καὶ μεγάλα εὐηργέτησεν. ἀντὶ γὰρ δειλῶν καὶ ἀδυ- 
νατῶν καὶ ἀλλοιφυ πακουόντῶν πρωτεύειν ἐποίησεν 

Μυδῷ, φασὶ, πράγματα οὐκ ἦν, ὁ δὲ ἐξελϑὼν ἐν τοῖς Ἕλλησι καὶ τῆς ἡγεμονίας ἀντιποιεῖσϑαι. τότε 
ἐπρίατο. οὐκοῦν ὁ μὲν “υδὸς δικαίως πράγματα μὲν γὰρ ταῦτα ἦν δυνατά. νῦν δ᾽ ἕτεροι γεγόνασιν !: 

)5 εἶχεν αὐτὸς ἐπιϑυμήσας. ἐγὼ δὲ οὐκ ἐπιϑυμῶν πρά- οἱ καιροί" πλὴν τά γε τῆς εὐνοίας καὶ τῆς προϑυμίας 
γματα ἔχω δι᾿ οὐδὲν ἕτερον ὑπὸ ἀνθρώπων ἀδυνά- ἀεί ποτε ὅμοια. οἵ γὰρ προδόται καὶ συκοφάνται καὶ 
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πάντα πράττοντες κατὰ τῶν πολιτῶν καὶ τότε ἦσαν 
ἐν ταῖς πόλεσι καὶ νῦν οἱ δὲ φιλοῦντες τὰς πατρί- 

δας καὶ τοὺς πολίτας τοὺς αὑτῶν μηδὲν κακὸν πάσχειν 

ἐθέλοντες καὶ τὰς πατρίδας αὔξειν φιλοτιμούμενοι 
τότε μὲν πολλοὶ καὶ μεγάλα πράττοντες Ἐ χαὶ ἐλάττω 

ποιεῖν ἀγαϑὰ δυνάμενοι. ὁ δ᾽ οὖν Ἐπαμεινώνδας ἢ 

ἐχεῖνος ὑπὸ τῶν ἀνομοίων ἐμισεῖτο καί τινες ἦσαν οὗ 

διαβάλλοντες αὐτόν. ὁ δὲ δῆμος, ὡς δῆμος, ἡγνόει 

χαὶ ἀνεπείϑετο. καί ποτε τῶν ἀπεγνωσμένων τις 

καὶ ἀτίμων καὶ ὅτε ἐδούλευεν ἡ πόλις καὶ ἐτυραν- 

νεῖτο πάντα κατ᾽ αὐτῆς πεποιηκὼς ἐν ἐκκλησίᾳ τὸν 
, Ὺ ἊΝ ᾿ Ἁ " 

Ἐπαμεινῶ νδαν ἐλοιδόρει. καὶ πολλὰ καὶ χαλεπὰ ἔλε-"" 
ΝΥ 

γε" πᾶς γὰρ ὁ ψευδόμενος οὐχ ὅ.τι ἀληϑ ἐς εἴπῃ ζητεῖ, 

ι ηδέν γὲ ἀληϑὲς λέγειν δυνάμενος, ἀλλ᾽ εἴ τι χαλε- 
᾿ 

, ᾿ ἃ ᾿ ᾿ - » 3 

πόν. καὶ αὐτὸς ἐπαναστὰς περὶ μὲν τῶν ἄλλων οὐκ 
- “.«᾿ »"» Ζ΄. Ἁ ᾽ ’ , ᾿ ᾿. 

εἶπεν οὐ ἀπελογήϑη πρὸς οὐδὲν. μόνον δὲ προς 
᾽ -" - ᾿ ν - , ν , ῳω ) " 
ἐκεῖνον. τῇ ὃ αὐτοῦ φωνῇ βοιωτιαξων. ᾿4λλὰ τοι 

, " , , , Ρ δ λ Ω “Ἱ ΤᾺ 

Ζαματηρ. ἔφη. κεχολωμένα γένοιτο. οἱ δὲ Θηβαῖοι 
. Ἷ Ὁ - ᾽ , " , " 

ἀκούσαντες ἡσϑησαν καὶ ἐγέλασαν, εἰκότως, ἀναμνη- 
ΕῚ ΄, ᾿ Ἁ Ἀ ,“»"»Ἢν5ν᾽ ν] " 

σϑέντες οἶμαι τῆς ἐκείνου πρὸς τὸν δῆμον εὐνοίας 
- ᾿ » " ᾿ ὔ ) ᾿ "» , 

καὶ τοῦ λοιδοροῦ ντος τῆς συκοφαντίας. ἐγὼ γοῦν εἰ 

τις λέγοι πρὸς ἐμὲ ἀνάξιον ἐμοῦ εἴτε ἄντικρυς εἴτε 

καὶ μετὰ σχήματος. ἵνα δοκῇ ῥήτωρ. καὶ ταῦτα οὐχ 
Ἂ 3 3 , 3 - 3 -» Ἁ »" 

ὧν εὐσχήμων αὐτός. ἀποχρινοῦμαι αὐτῷ τὴν τοῦ 
, ᾽ ᾿Ν κ᾿ , .] ὦ" “ὦ - 

᾿Επαμεινώνδου ἀπόκρισιν. εὖ δ᾽ ἴστε ὅτι ταῦτα ποι- 
“ ω ᾿, μ ᾿ Ἁ Ἂ , ν.. 

οὖσι καὶ λέγουσι βαρυνόμενοι τὴν ἐμὴν ἐπιδημίαν 
᾿ . ϑ.ω ω » ,Ἶ ᾿ ᾽ ἃ “ 

δι᾿ ἄλλο μὲν οὐδέν" οὔτε γὰρ ἐνεδρεύω τινὰ τῶν 
“- ὼ, 3 , »"» " " 

πολιτῶν οὔτ ἀργύριον λαμβανῶ παρὰ τινος οὔτε 
“ “ 4" ᾿ Ἁ “ ᾿ ῦ ᾿.. δασμολογεῖν ἕτοιμος ξείμει τὴν χωῶραν τὴν υμετέραν 

“ 2 » , , 3 , 3 , 

οὔτ᾽ ἐν τῇ ἀγορᾷ φαίνομαί τινι ὀχληρός" οὐ γάρ εἰμι 
" 9. ὡωὩ«" ᾿ " ᾿. ᾽ , Π Ἴ » "» , ἣ 

ῥητωρ᾽ οὐδὲ εἶπον ὑπὲρ οὐδενὸς ἡ ἕνος ἀνϑρῶπου 
, - (ν , 6 ; “" “" Ἢ -" 

δυστυχοῦς, ον ἐκώλυσα ὑπὸ τῶν συγγενῶν καὶ τῶν 
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“" ἐπιτρόπων διασπασϑῆναι, πρότερον μὲν αὐτοῦ τὰ 
γράμματα ὑφῃρημένων χαὶ πολλὰ τῆς οὐσίας διηρ- 
παχκότων, ὕστερον δὲ καταψευδομαρτυρούντων᾽ ἀλ- 
λην δὲ οὐδεμίαν εἴρηκα δίκην. ὥστε δι᾽ οὐδὲν οὐδενὶ 
βαρύς εἶμι. ἀλλ᾽ ἵνα, ἐάν ποτε γένηται καιρὸς οἷον : 
εὐχονταί τινες. ὅμοιος, τῷ πρότερον. οἷος οὐκ ἔσται" 
πλὴν εἰ γένοιτο, ἵνα μὴ παρῶ τῷ δήμῳ μηδὲ ἕξουσιν 
οἱ συχοφαντούμενοι τὸν παραιτούμενον ἢ συναλ- 
γοῦντα. καὶ διὰ τοῦτο δυσχόλως ἐμὲ φέρει τις ἐπι- 
δημοῦντα. καὶ γὰρ εἰ πλείους ἦσαν ἤπερ εἰσίν, οὐ- τὸ 
δεὶς ἐμοῦ φήσει μᾶλλον ἐγὼ δὲ ἔχω παρρησίαν 
πρὸς ὑμᾶς ὅσην οὐδείς. τῆς μὲν γὰρ εὐτυχίας τῆς 
ἐμαυτοῦ παρεχώρησα ὑμῖν, τῆς δὲ δυστυχίας τῆς 
ὑμετέρας μετέλαβον. καὶ νῦν δεῖ με ἀποδημεῖν, οὐχ 
ὡς πρότερον ἀλύπως. πάντων μὲ ἀγαπώντων καὶ τ 

τηϑαυμαζόντων, ἀλλὰ μετ᾽ ἔχϑρας τινῶν ἐπεὶ αὐτὸς 
γε οὐδὲν ἔπαϑον κακόν᾽ 

οὐ γὰρ πώποτ᾽ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν ἵππους. 
οὐ μέντοι ϑαυμάξω τὰ παρόντα πράγματα" ἐπεὶ καὶ 
Σωκράτης ἐκεῖνος, οὗ μέμνημαι πολλάκις, ἐν μὲν 30 
τῇ τυραννίδι τῶν τριάκοντα ἔπραττε πάντα ὑπὲρ τοῦ 
δήμου καὶ τῶν κακῶν οὐδενὸς ἐκοινώνησεν, ἀλλὰ 
καὶ πεμφϑεὶς ὑπ᾽ αὐτῶν ἐπὶ “έοντα τὸν Σαλαμίνιον 
οὐχ ὑπήκουσε, καὶ τοῖς τυράννοις ἄντικρυς ἐλοι- 
δορεῖτο, λέγων ὁμοίους εἶναι τοῖς μὐη  γμαῖς βουκόλοις, 10 
οἵ παραλαβόντες ἰσχυρὰς τὰς βοῦς καὶ πολλάς, ὀλί- 
γας καὶ ἀσϑενεστέρας ποιοῦσιν. ἀλλ᾽ ὅμως ὑπὸ τοῦ 
δήμου, δι᾿ ὃν ἐκινδύνευεν, ὕστερον εὖ πράττον- 
τος διαβληϑεὶς ὑπὸ συκοφαντῶν τινῶν ἀπέϑανεν. 
ἦν δὲ ὁ κατήγορυς Μέλητος, βδελυρὸς ἄνϑρωπος 30 
καὶ συχοφάντης. ᾿Δδικεῖ., φησί, Σωκράτης. τοὺς 
νέους διαφϑείρων καὶ οὗς μὲν ἡ πόλις ϑεοὺς τιμᾷ 

ἢ 
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μὴ τιμῶν, ἕτερα ὃὲ εἰσάγων καινὰ δαιμόνια" σχε- 

δὸν αὐτὰ τἀναντία οἷς ἐποίει Σωκράτης. ἐτίμα τε 

γὰρ τοὺς ϑεοὺς ὡς οὐδεὶς ἄλλος καὶ παιᾶνα ἐποίη- 

σεν εἰς τὸν ᾿4πόλλω καὶ τὴν άρτεμιν. [τοῦτον ὃν ἐγὼ 

νῦν ἄδω.] καὶ τοὺς νέους ἐκώλυε διαφϑείρεσϑαι οὐ 

μόνον; ἀλλὰ καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ὀνειδίξων͵ καὶ 

προφέρων αὐτοῖς, εἴ τις ἄπληστος ἢ ἀκόλαστος ἢ τὰ 

τῆς πόλεως ἠργολάβει. τοὺς μὲν ἀπολύων ἐπ᾽ ἀργυ- 

ρίῳ, τοὺς δὲ συκοφαντῶν, τοὺς δὲ νησιώτας τοὺς 

" ταλαιπώρους λεηλατῶν ἐπὶ προφάσει φόρων ἢ κατα- 

λογῇ στρατιωτῶν. ὥσπερ ἔνιοι ποιοῦσι παρ᾽ ἡμῖν. 

διὰ ταῦτα μισοῦντες αὐτὸν ἔφασαν διαφϑείρειν τοὺς 

νέους. ἡ δ᾽ ἐμὴ γραφὴ μείζων καὶ γενναιοτέρα σχε- 

δὸν ἦν, κορυφαία τις. ὡς ἔοικεν" ᾿4δικεῖ “ίων, τοὺς 

μὲν ϑεοὺς μὴ τιμῶν μήτ᾽ ἐν ϑυσίαις μήτ᾽ ἐν ὕμνοις, 

καταλύων τὰς πατρίους ἑορτάς, ἀναπείσας δὲ ἡγε- 

μόνα πονηρὸν ὥστε τὸν μὲν δῆμον βασανέσαι καὶ 

ἐξελάσαι ὕσους ἂν δύν ται πλείστους. ἐνίους δὲ καὶ 

ἀποκτεῖναι. παρασχὼν ἀνάγκην αὐτοῖς ἑκουσίως ἀπο- 

ϑανεῖν διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι πρεσβύτας ὄντας φυγεῖν: 

μηδὲ υ ὑπομένειν καταλιπεῖν τὴν πατρίδα" συμπρατ- 
’ 

τῶν δὲ καὶ νῦν ἅπαντα τῷ τυραννήσαντι τοὺς ϑεοῦς. πὴ 

καὶ ὅπως ἐκεῖνος καλῶς ἀγωνιεῖται καὶ κατα κρᾶτος 
Ὕ ᾽ς Ἁ 

παραλήψεται τὰς πόλεις καὶ τοὺς δήμους . 0σὸν ἐστιν 

ἐπ᾿ αὐτῷ, κατασκευάξων᾽ διαφϑείρων δὲ καὶ τὸν δῆ- 
φ " ἤ ΓΙ -- 6 " »"Ἅ»; 

ον αὐτὸς ἐφιστάμενος κατήγορος καὶ τοῖς αὐτοῦ ρη- 
μι 9 ᾿ ᾿ ΄ς ω 

“-“ Ἷ - Ἁ ᾿ 3 

μασι καὶ τῇ γλώττῃ παρανομῶν εἰς τοὺς πολίτας. εἰς 
Ὑ Γ, ἅ »" - ει ἤ 

τοὺς δημότας. καὶ πολλὰ ἕτερα ποιῶν. α αἰσχύνομαι 

χκαϑ'᾽ ἕκαστον λέγειν" πονηρὸν δὲ παράδειγμα παρ- 

έχων ἑαυτὸν καὶ νεωτέροις καὶ πρεσβυτέροις ἀἁπονίας 

καὶ τρυφῆς καὶ ἀπιστίας" δεκάξων δὲ τὸ πλῆϑος: 

ἵνα μηδεὶς αὐτῷ προφέρῃ τὰ τότε πραχϑέντα, ἀλλὰ 
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τοῦ μίσους καὶ τῆς ἐπιβουλῆς λήϑην τινὰ ποιήσωνται. 
φέρε δὴ πρὸς ταῦτα ἀπολογήσωμαι, ὦ ἄνδρες Πρου- 
σαεῖς, κἂν δοκῇ ὑμῖν ἀκούσασι, καταψηφίσασϑέ 
μου" καὶ γὰρ τοῦ Σωκράτους οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἀκούσαν- 
τὲς κατεψηφίσαντο. 

“ ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡῸΣ ΤῊΝ ΠΑ- 

ΤΡΙΔΑ ΕΙἸΣΗΓΟΥΜΕΝΗΝ ΑΥ̓ΤΟῚ 

ΤΙΜΑΣ. 

Ἴ ; "ἡ “ ᾿ » " ’ 

᾿Εμοί, ὦ ἄνδρες πολῖται, οὔτε ὄψις ἡδέων ἐστὶ 
" " ᾽ ,. » 

τῆς ὑμετέρας οὔτε φωνὴ προσφιλεστέρα οὔτε τιμαὶ 
, - ὃ " ͵ , Γ 

μείζους τῶν ἐνθάδε οὔτε ἔπαινος λαμπρότερος ἢ ὁ 
»ε “ὦ γὼ" 5 ΄ » δ ν . 

παρ υμῶν" οὐδ᾽ ἂν σύμπαντες οὗ ἔλληνες. προς δὲ 
3 ἊΝ “1 " »" ) -"Ὕ 

αὐτοῖς ὁ Ῥωμαίων δῆμος ἐμὲ ϑαυμάξωσι καὶ ἐπαινῶ- 10 
" "ἢ. " - ἤ Ν Ἁ 

σιν, οὐκ ἂν οὕτω τοῦτο εὐφράναι τὴν ἐμὴν διάνοιαν. 
, -" ᾿ » λλ ᾿ ᾿ ᾿ 9, “ “" "“" Ὅ 
Νὴὰ γαρ οντι πολλὰ σοφα καὶ ὕεια ἔθυσαν, μῆθος 

ΝᾺ Υ͂ Ἅ ἤ μι , ἃ 

οὐδὲν σοφώτερον ἔφη τούτου τοῦ ἔπους οὐδὲ ἀλη- 
᾿ ᾿ δ 5 

ϑέστερον ὡς οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος. εὖ μέντοι 
Ο ᾿ "“ εἰμ » 

ἐπίστασϑεδτι τὰς τιμὰς ἔχω πάσας, καὶ ὁοσας νῦν εἰση- 15 
ω ᾿ ᾽ Ψν κα 3 

γεῖσϑε καὶ εἴ τινες ἄλλαι εἰσίν. ἐν τῇ υμετέρᾳ εὐνοίᾳ 
᾿ ’ ᾽ 3 Ν Ὺ ν» ᾿ 

ΘΝ χαὶ φιλία καὶ οὐδενὸς ἄλλου ἐγὼ δέομαι. τοῦτο γὰ 
γ᾽ η 

ἣ ω »" « » τἷἝἷ ἡ" 
ἀνϑρώπῳ ἱκανώτατον ἐπιεικεῖ, τὸ ἀγαπᾶσϑαι ὑπὸ 

- δ - -" Ε ν ᾿ Ἥ Υ 
τῶν αὐτοῦ πολιτῶν. καὶ ὁ τοῦτο ἔχων τί αν ἔτι προσ- 
"Κ Ἶ Ἅ , Ἃ Ν -» ᾽ Ἴ 
δέοιτο εἰκόνων ἡ κηρυγματῶν ἡ προεδριῶν; αλλ 2 

3 »" "Ὕ οὐδὲ χρυσοῦς σφυρήλατος ἱστάμενος ἐν τοῖς ἐπιφανε- 
05 8Ἀ ᾿ ᾿ ᾿ Ἂ ᾿ ον" ’ »ξ , » 3 

ΙΙ στατοις υδθοίῷ. ἐν γαρ θημα πλείονος εν ὅπ ὃδυ- 

, 5 " ἃ " Ἢ ᾿ , β ᾽ " 
νοίας ῥηϑὲν καὶ φιλίας ἡ τὸ σύμπαν ἐν ἀνθρώποις 

, , Ο, - "" 
χρυσίον καὶ στέφανοι καὶ τἄλλα, οὁσα δοκεῖ λαμπρά" 

ὈΙΟ. ΤΙ, 8 
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ὥστε μοι πειϑόμενοι οὕτω ποιεῖτε. εἰ δὲ ἄρα καὶ προϑυμίαν. ἔτι δὲ τὴν περὶ τὸ εἰπεῖν δύναμιν. οὐ δὴ 
τοιαύτας τινὰς δεῖ με τιμὰς ἔχειν, πολλαί μοι καὶ ἄλ- ϑαυμαστόν, εἰ ἐγὼ πατρίδα τοιαύτην οὕτω σφόδρα 
λαι εἰσὶ παρ᾽ ὑμῖν, τοῦτο μὲν αἱ τοῦ πατρὸς τοῦ ἢ ἠγάπηκα στε οὔτ᾽ ἀν᾽ 4ϑήνας οὔτε" ργος οὔτε “ακε- 
ἐμοῦ, ὅσαις ἐκεῖνον ἐτιμήσατε, ὡς ἄνδρα ἀγαϑὸν καὶ ι δαέμονα, αἵπερ εἰσὶ πρῶται καὶ ἐνδοξόταται τῶν Ἑλλη- 

ὅσον ἔζη χρόνον δικαίως προεστῶτα τῆσδε τῆς πόλεως. νίδων, εἱλόμην ἂν εἶναί μοι πατρέδας πρὸ ταύτης" 

τοῦτο δὲ τῆς μητρύς. ἧς ὑμεῖς ἱδρύσασϑε καὶ ἄγαλμα καὶ τοῦτο ἔργῳ ἐδήλωσα. πολλῶν γὰρ πολλαχῇ παρα- 
καὶ ἱερόν. τοῦτο δὲ αἱ τῶν πάππων καὶ αἷ τῶν ἄλλων καλούντων ἐδ καὶ μένειν καὶ προΐστασϑαι τῶν κοι- 

προγόνων, ἔτι δὲ αἱ τῶν ἀδελφῶν καὶ τῶν ἄλλων νῶν οὐ νῦν μόνον, ἀλλὰ καὶ πρότερον, ὅτε ἦν φυ- 
συγγενῶν. καὶ γὰρ ἀνδριάντας πολλοὺς καὶ ταφὰς γᾶς. καὶ ψηφίσματα ἔπεμψάν τινες πρὸς τὸν αὐτο- 

ιο δημοσίας καὶ ἀγῶνας ἐπιταφίους " καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ κράτορα χάριν εἰδότες τῆς εἰς ἐμὲ τιμῆς οὐδὲ πώποτε 
τέμια ἐκξένοις παρὰ τῆσδε τῆς πόλεως γέγονεν" ὧν β ἄχρι λόγου τὸ τοιοῦτον ὑπεσχόμην, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οἰκίαν 
ον "δενὸς ἐγὼ ἐπιλέλησμαι; ἀλλὰ ἐπίσταμαι πάντα ὡς ἢ χωρίον ἐχτησάμην παρ᾽ ἑτέροις, ὡς μηδὲν ἢ μοι 

οἷόν τε μάλιστα, καὶ οἶμαι τὰς ὑπὲρ τούτων χάριτας ΒΒ σημεῖον ἀλλαχοῦ πατρίδος. καὶ γὰρ ἂν εἴη δεινόν, 
αὐτὸς ὑμῖν ὀφείλειν, καὶ εὔχομαι τοῖς ϑεοῖς ἱκανὸς εἰ οἱ ἄνϑρωποι ἀδικώτεροι ἔσονται τῶν μελιττῶν. 

» γενέσϑαι ἀποτίνειν. πολλοῦ μὲν γὰρ ἐπίσταμαι κἀ- ΒΦ οὐδέποτε γὰρ ἐκείνων μία καταλιποῦσα τὸ αὑτῆς σμῆ- 
κείνους γενομένους ἀξίους καὶ δικαίως ἁπάντων 8 νος εἰς ἕτερον μετέστη τὸ μεῖξον ἢ μᾶλλον εὐϑενοῦν, 

τυχόντας, ὕμως δὲ ἐν ἅπασιν ὑπερέβαλεν ἡ πόλις. κὶ δ ἀλλὰ τὸν ἴδιον ἑσμὸν πληροῖ τε καὶ αὔξει, κἂν ψυ- 
γὰρ σα οὐκ ἐδυνήϑησαν βουληϑέντες διὰ τύχην τινά," Μ᾽ χρύτερον ἦ τὸ χωρίον καὶ αἵ νομαὶ χείρους καὶ ἡ δρό- 

χαὶ τούτων αὐτοῖς χάριν ἀπεδίδου ἡ πατρίς. ὁ γοῦ σὸς ἐλάττων κἂν δυσκολώτερον τὸ ἔργον τὸ περὶ τὰ 
᾽) πάππος ὃ ἐμός, εἰ ἐπὶ πλεῖον ἀπώνατο τῆς φιλίας τοῦ β κηρία κἂν ὃ γεωργὸς ἀμελέστερος. οὕτω δὲ ἄγαν 

τότε αὐτοκράτορος. ἀλλὰ μὴ βραχὺς παντελῶς ἐγένετο Β αὐτάς φασι φιλεῖν ἀλλήλας καὶ τὸ ἴδιον σμῆνος ἕχά- 
ὃ χρόνος, διενοεῖτο, ὥς φασιν. ἐλευϑερίαν τῇ πόλι στην, ὥστε ἐπειδὰν ἔξω ὑπὸ χειμῶνος ἀποληφϑῶσι 
λαβεῖν καὶ ἤδη περὶ τούτου ἐπεποίητο τὸν λόγον. οὐ Γ πολλοῦ γενομένου πνεύματος, λέϑον εἰς τοὺς πόδας 

δεῖ δὲ ἀπελπίξειν, ἕως ἂν ἀγαϑοὺς καὶ φιλοτέμους ΓΙ ἐἑχάστη λαβοῦσα ὥσπερ ἕρμα οὕτω πέτονται, ὅπως 
)» ἄνδρας ἡ πόλις φέρῃ ὁποίους καὶ τοὺς νῦν. ἐγὼ γὰρ ἢ μὴ παρενεχϑῶσιν ὑπὸ τοῦ πνεύματος μηδὲ τοῦ σμή- 

ἐν πολλαῖς γεγονὼς πόλεσιν οὐκ οἷδα βελτέους ἄνδρας ἢ νους διαμάρτωσιν. ὅταν δὲ δὴ καὶ πρόϑυμον οὕτω 

τῶν παρ᾽ ὑμῖν. ἔλεγον δ᾽ ἂν ἐπὶ πλέον καϑ᾽ ἕκαστον, ἔῚ χαὶ ἀγαϑὴν ἔχῃ τις πατρίδα, πῶς οὐ χρὴ πάντα τἄλλα 
εἰ μὴ σχεδὸν ἅπαντας συγγενεῖς ὔντας ὥκνουν ἐπαι- περὶ ἐλάττονος σοιεῖσϑαι ταύτης; ὌΝ ἐγὼ λογιζόμενος 

νεῖν, καὶ ὥσπερ ἔρανόν τινα ἀποδιδοὺς τῶν εἰς ἐμαυ- χαίρω, ὁρῶν καὶ τὸν υἱέα τὸν ἐμαυτοῦ καὶ τὸν ἀδελ- 
0 τὸν ἕνεκα τιμῶν. ἠκροασάμην γὰρ δὴ καὶ τούτων;":0ν φιδοῦν καὶ τοὺς ἄλλους νεανίσκους πολλοὺς δὲ ὁρῶ 

χαίτοι σφόδρα αἰδούμενος, ὅμως διὰ τοὺς λέγοντας σὺν ϑεῷ καὶ ἅπαντας ἀγαθῶν γονέων καὶ τό γε εἶδος 
αὐτοὺς ἀγάμενος τῶν ἀνδρῶν τό τε ἄφϑονον καὶ τὴν ἀγαϑοῖς ὁμοίους" οὕτω διανοουμένους ὡς φιλονει- 

ῷΆ 

4) 
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κήσοντας ἀλλήλοις ἄνευ φϑόνου καὶ ξηλοτυπίας καὶ 

τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ὑπὲρ ἀρετῆς καὶ εὐδοξίας τῆς οἷν 

τε αὑτῶν καὶ τῆς πατρίδος καὶ ὅπως πρωτεύσῃ ἕκαστος 

ἐν τῇ πατρίδι τῷ δίκαιός τε εἶναι καὶ φιλόπολις καὶ 

μὴ ἀδύνατος ἀγαϑόν τι ποιεῖν καὶ αὔξειν τὴν πατρίδα. 

εὖ γὰρ ἴστε ὅτι οὐ μεγίστη τῶν πόλεων οὖσα οὐδὲ 

πλεῖστον χρόνον οἰκουμένη πολλῶν γνωριμωτέρα ἐστὶ 

χαὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις, καὶ σχεδόν τι πρὸς 

ἅπαντας ἀγωνιουμένους τοὺς Ἕλληνας πάλαι παρέχει 

᾽ τοὺς αὑτῆς πολίτας οὐκ ἐν τοῖς ὑστάτοις οὐδ᾽ ἐν τοῖς 

τρίτοις ἢ - δευτέροις ἀριϑμουμένους. λέγω δὲ οὐχ 

ὑπὲρ ἐμαυτοῦ τοῦτον ἐγὼ τὸν λόγον, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῶν 

ἄλλων, ὧν οἵ μὲν ἀποδημήσαντες καὶ πλείοσι φανε- 

ροὶ γενόμενοι φανερὰν τὴν δόξαν ἐκτήσαντο, οἱ δὲ ἐν- 

5 ϑάδε πολιτευόμενοι καὶ μένοντες οὐδὲν χείρους ἐκεί- 

νῶν εἰσὶν οὔτε περὶ τοὺς λόγους οὔτε περὶ τὰ ἔργα. 

ὁρῶ δὲ οὐ μόνον ἀπὸ λόγων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ φιλοσο- 

φίας ἄνδρας ἀγαϑοὺς καὶ ἀξιολόγους γιγνομένους ἐν 
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διχοφροσύνης. δὲ καὶ ταραχῆς καὶ τοῦ προσχρούειν 
ἀλλήλοις ὡς οἷόν τε ἀπέχεσϑαι. ἔστι γάρ, ὦ ἄνδρες 
καὶ δήμου παιδεία καὶ πόλεως ἦϑος φιλόσοφον “οὶ 

ἽΝ ἐπιεικές. καὶ οὐ μόνον Πακεδαιμονίοις οὐδὲ᾿ 4ϑηναίοις 
τὸ παλαιὸν καὶ ἄλλοις τισὶ συνέβη διὰ τὸ κοσμίως πο- 5 
λιτεύεσϑαι μεγάλας καὶ ἐπιφανεῖς καὶ ἐκ πώνυ μικρῶν 
καὶ ἀσϑενῶν ἀποδεῖξαι τὰς πόλεις, ἀλλὰ καὶ τῶν νῦν 
ἔξεστι τὸ τοιοῦτον τοῖς βουλομένοις. ταῦτα γὰρ ὑμᾶς 
ἐπιτηδεύοντας πλέον ὀνήσει καὶ τοῦ πλήϑους τῶν 
βουλευτῶν καὶ τοῦ παρ᾽ ὑμῖν τὰ πράγματα ἄγεσϑαι τὸ 
καὶ ἡμὴ προόσοδὸν τινὰ χρημάτων ἔξωϑεν ὑμῖν ὑπάρ- 

᾿ ΝῊ καὶ τῆς ἐλευϑερίας αὐτῆς ν ἐὰν ἄρα καὶ τούτου 
ι τυχητέ ποτε. εὖ γὰρ ἴστε ὅτι τὴν μὲν λεγομένην ἐλευ- 
ϑερίαν καὶ τὸ ὄνομα τοῦϑ᾽, ὃ παρὰ τῶν κρατούντων 
καὶ δυναμένων γίγνεται. ἐνίοτε οὐ δυνατὸν κτήσα- τ᾽ 
σϑαι ̓ τὴν δὲ ἀληϑῆ ἐλευϑερίαν καὶ ἔργῳ περιγιγνο- 
μένην τοῖς ἀνϑρώποις καὶ ἀνὴρ καὶ πόλις ἑχάστη παρ᾽ 
αὐτῆς λαμβάνει, μεγαλοφρόνως καὶ μὴ ταπεινῶς 

τῇ πόλει" ὑπὲρ ὧν ἐγὼ καὶ ἰδίᾳ τοὺς νέους καὶ κοινῇ; 

ὅταν ἢ καιρός, οὐκ ὀχνήσω παρακαλεῖν. καὶ τὸν δῆ- 

μον ὑμᾶς ἀξιῶ, ἃ μὲν ἔστι παρὰ τῶν κρατούντων, 

ταῦτα ἐλπίξειν ὡς ἐσόμενα. καὶ εὔχεσϑαι συμβαίνειν 

,. ῇ » μηδὲ ἐνθορύβως διοικοῦσα τὸ καϑ’ αὑτήν. ἵνα δὲ καὶ 
ἀλλαχόϑεν εἰδῆτε τὴν ἐμὴ Ἴ ᾿ ; ἴλλαχι ήτε τὴν ἐμὴν γνώμην, ἀναγνώσομαι 30 
ὑμῖν ἐπιστολὴν ἣν τὲ αὗτος ἐπέστειλα τῷ αὐτοκράτορι, 

εἴ μ ᾽ Ν ’ “ : ὁτὲ ἔχληϑην, ὅτι ἐν ἐκείνῃ παρεκάλουν ἀφεϑῆναι πρὸς " Ἀ Ἵ ἤω Ἵ ᾽ ᾿ " Δ] νᾺ μι 

τινὰ τιμὴν ἡ δόξαν ἡ εὐπορίαν χρηματων᾽ α δὲ ἔστι 
᾽ ᾽ - “ ν᾿ ᾿ -" » , 

παρ᾽ αὐτῶν. ἔχειν, εὐταξίᾳ τῶν ἄλλων δήμων διαφέ- 
8 »ν “ , ᾿ 3 ω 3 ἢ 

ροντας, αἰδοῖ, τῷ πεέίϑεσϑαι τοῖς ἀγαϑοῖς ἀνδράσι, 
᾿ ᾽ “» , κ " 

φιλεργίᾳ, σωφροσύνῃ τῇ περὶ τὸν καϑ' ἡμέραν βίον, 
- » , 3 " ἤ »" " ᾽ 

τῷ μήτε τῶν σωματῶν ἀμελεῖν μήτε τῆς ψυχης. καϑ 
““ δ , Υ γὼ -" ἤ “ 

ὅσον ἑκάστῳ σχολὴν δίδωσι τὰ αὑτοῦ πράγματα. τῷ 

προϑύμως ἐχτρέφειν τέκνα καὶ παιδεύειν, τῷ παρέ- 
ἔχ ᾿ ὟἭἫ»7΄Ὺν " ») , ᾿ Ἴ - 

χειν Ελληνικὴν τῷ οντι καὶ ἀϑόορυβον καὶ καϑεστῶ- 
Ἁ ἢ ᾿ , ᾿ . ω “ , 

σαν τὴν πόλιν καὶ τὸ δριμὺ καὶ τὸ ἀνδρεῖον τῆς φυ- 
. ᾿ , ᾿ , , 

σεως καὶ τὴν σύνεσιν ἐπὶ τὰ μείξω καὶ καλλίω τρέπειν, 

᾿ ὩΣ ὦ "] - ὑμᾶς, καὶ ἣν ἐκεῖνος ἀντέγραψεν. 
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ΑΠΟΛΟΓΊΣΜΟΣ ΟὉΠΩΣ 

ΤῊΝ ΠΑΤΡΙΔΑ. 

"ἄνδρες πολῖται, βούλομαι ὑμῖν ἀποδοῦναι λ6- 

γον τῆς ἐπιδημίας ταύτης. ἐπειδὴ καὶ βραχὺν οἶμαι 

τὸν λοιπὸν ἔσεσϑαί μοι χρόνον. τὴν μὲν γὰρ φυγὴν 

ὕπως διήνεγκα. μὴ φίλων ἐρημίας ἡττηϑ είς ̓  μὴ χφη- 

ει μάτων ἀπορίας. μὴ σώματος ἀσϑενείας; πρὸς δὲ τού- 

τ τρὶς ἅπασιν ἐχϑρὸν ἀν ἐχόμενος οὐ τὸν δεῖνα οὐδὲ τὸν 

δεῖνα τῶν ἴσων τινὰ καὶ τῶν ὁμοίων ἐνίοτε φϑθεγγο- 

μένων. ἀλλὰ τὸν ἰσχυρότατον καὶ βαρύτατον καὶ δε- 

σπότην ὀνομαξόμενον καὶ ϑεὸν παρὰ πᾶσιν Ἕλλησι καὶ 

τυ βαρβάροις . τὸ δὲ ἀληϑὲς ὄντα δαίμονα πονηρόν. καὶοιν! 

ταῦτα οὐ ϑωπεύων αὐτὸν οὐδὲ τὴν ἔχ: Ἂ-Ψ παφαιτού- 

ἩΝΝΉνΗ ̓ ἀλλὰ ᾿μημμμνμῃ ἄντικρυς καὶ τὰ προσόντα 

εἰρηκεὸς ἤν η καὶ γεγραφώς, καὶ τούτων πανταχῇ τῶν “ἢ 

ι. λόγων καὶ τῶν γραμμάτων ὄντων, οὐχ ὑπὸ μανίας 

καὶ ἀπονοίας ταῦτα πράττειν. ἐπαιρόμενος . ἀλλὰ 

κρείττονι πεποιϑῶὼς δυνάμει καὶ βοηϑείᾳ τῇ παρὰ τῶν 

ϑεῶν., ἧς καταφρονοῦσιν οἱ πολλοὶ καὶ ἀνωφελῆ νο- 

μίξουσι. τὸ δὲ περὶ τούτων καϑ'᾽ ἕκαστον λέγειν ἡγοῦ- 

0 μαι εἶναι περιττόν. παρ᾽ ἄλλοις γὰρ μάλλον γιγνώ- 

σκεται ταῦτα καὶ τυγχάνει δόξης καὶ τιμῆς τῆς προῦσ- 

ηκούσης. παρ᾽ ὑμῖν δὲ ἂν διεξίω τὸν τῆς φυγῆς χρό- 

νον. οὐκ ὀδύρεσϑαί μὲ φήσει τις, πολὺ δὲ μᾶλλον 

ἀλαξονεύεσϑαι. τελευτήσαντος δὲ ἐκείνου καὶ τῆς με- 

5 ταβολῆς γενομένης ἀνήειν μὲν πρὸς τὸν βέλτιστον 

Νέρβαν. ὑπὸ δὲ νόσου χαλεπῆς κατασχεϑεὶς ὅλον ἐκεῖ- 

νον ἐξημιώϑην τὸν καιρόν, ἀφαιρεϑεὶς αὐτοχράτορος 

φιλανθρώπου κἀμὲ ἀγαπῶντος καὶ πάλαι φίλου. καὶ 
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ὀμνύω τοὺς ϑεοὺς ὑμῖν ἅπαντας, οὐκ ἐφ᾽ οἷς εἰς 
ἐμαυτὸν ἢ τῶν ἐμῶν τινα ἔλαβον. οὐκ ἐπὶ τούτοις 

ἡ ἄχϑομαι διαμαρτών, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ οἷς ὑμῖν καὶ δημοσίᾳ 
τῇ πόλει παρασχεῖν ἐδυνάμην. ταύτην ἐγὼ μεγάλην 
ἀριϑμῶ βλάβην καὶ ξημίαν. ὧν γὰρ νῦν ἐτύχομεν, 
τότε ἐξὴν ταῦτα ἔχειν καὶ τῷ παρόντι καιρῷ πρὸς ἐτέ- 
ρας κεχρῆσϑαι δωρεάς. ἐπεὶ δ᾽ οὖν ὑπῆρξε παρὰ 
τούτου φιλανϑρωπία καὶ σπουδὴ τοσαύτη περὶ ἡμᾶς » 
οσην ἐπίστανται μὲν οἵ παρατυχόντες, ἐγὼ δὲ ἂν 
λέγω νῦν. σφόδρα λυπήσω τινάς" ἴσως δὲ οὐδὲ φα- 

ω { ᾿ » 
νεῖται πιστὸς ὁ λόγος τὸ τηλικαύτης τιμῆς τυγχάνοντα 

ἍΝ καὶ συνηϑείας καὶ φιλίας ἅπαντα ταῦτα ἐᾶσαι καὶ την 

ιδεῖν, ἐπιϑυμήσαντα τῆς ἐνταῦϑα ταραχῆς καὶ τῆς 
3 ’ ΡΥ Ὁλ " , . " ᾿ς 95 ολ ἀσχολίας. ἵνα μηδὲν εἴπω πλέον" ὁμῶς δ᾽ εἰς οὐδὲν 

» ἢ ᾿ . 3 τῶν ἰδίων κατεϑέμην τὸν καιρὸν ἐκεῖνον οὐδὲ τὴν 
» - » 9 ᾽ Ἁ ᾿ “-»Ὕ 

τοῦ κρατοῦντος εὔνοιαν οὐδὲ ἀπὸ μέρους. οἷον τὰ τῆς 
3 , Ἢ ν}} 

οὐσίας ἐπανορϑῶσας διεφϑαρμένης ἡ προσλαβών τινα 
ἢν νι ἤ 3 . κι 53 ΝᾺ -» 

ἪΝ ἄρχην ἡ δυναμιν. ἀλλ ἅπαν οσον ποτὲ ἡν εἰς ὑμᾶς 
Γ “ " Ἁ » -»Ἥ 

ἔτρεψα καὶ μόνον εἶδον τὸ τῆς πόλεως. ταῦτα δὲ εἰ 
ἢ ἢ Ν κὰ “κ 

μέν ἐστι χρήσιμα καὶ μεγάλα ἡ μὴ πολλοῖς ὑπάρξαντα. 
" 3 3 Ἵ -»"ὟΝ Ἷ “»"Ὗ 

ἑτέροις ἀλλ᾽ ἡ μιᾷ πόλει. καὶ ταύτῃ σχεδόν τι τῶν 
“ Ἁ ,, 3 -- ᾿ 

ἐλλογιμωτάτων κατὰ τὴν “4σίαν καὶ τηλικοῦτον ἐχού- 
᾿ Ἁ ἃ 3 4 -»ἭὝ »"ὝὟ 3 

σῃ δίκαιον πρὸς τὸν αὐτοχράτορα. τοῦ ϑεοῦ πὰρ 
, Ἁ ἡ 

ἐκείνοις μαντευσαμένου καὶ προειπόντος τὴν ἡγεμο- 
νίαν αὐτῷ καὶ πρώτου πάντων ἐκείνου φανερῶς αὖ- : 

3 " “" Ὡ ᾿ - 
τὸν ἀποδείξαντος τῶν ὅλων κύριον" οὐ λέγω τοιοῦτον 

" " χὴ 3 Γ ὡ ἤ ᾿ ᾽ " Ά οὐδέν. οτι δ΄ υμεῖς μάλιστα τουτου ἐπεϑυμεῖτε. καὶ 
Ἂ ἤ ς 3 , " Ἢ 

χρόνος ἣν πολύς, ὃν ἠλπίξετε, ἐξηπάτησϑε τοῖς ὑπο- 
ἤ - " εἰ Ἁ ᾿ “-» Ὶ ἤ 

σχομένοις μόνον τῶν ἰδιωτῶν οὐ γὰρ δὴ τῶν ἡγεμό- 
7 ὦ. Ν»ἭἍ ; “ ω 6 

νῶν οὐδεὶς οὔτε προσεδόκησε πώποτε οὔτε ὑπέσχετο" 
τιμὰς ὑπερβαλλούσας ἐδίδοτε πρὸ πολλοῦ τῆς πόλεως 
ἀπαντῶντες πανδημεὶ καὶ περιμένοντες ἐν ἑτέραις 

πὶ 
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πόλεσι" τοῦτο ἴσως ἐννοεῖν ἄξιον. καίτοι μικρῶν γε- 

νομένων καὶ οὐδενὸς ἀξίων, τὸν ἄνδρα τὸν γενναῖον 
καὶ μὴ φϑόνου καὶ βασκανίας ἥττονα τότε ἐχρὴν λέγειν 
ὅτε μαίνεσϑε καὶ παρανοεῖτε τοιούτων ἐξεχόμενοι 

σφόδρα οὕτω καὶ ϑεραπεύοντες ἀνθρώπους οὕτω τα- 
πεινοὺς ἐπὶ πράγμασιν οὔτε ἀναγκαίοις οὔτε μεγά- 

λοις. καὶ ταῦτα ἀδήλοις ἔτι καὶ μηδὲν ἔχονεερ βέβαιον. 

ἀλλ᾽ οἶμαι χαλεπὸν μὲν ἦν αὐτοῖς καὶ ὁπωσοῦν 
γενόμενόν τι τούτων. οὐ μὴν ὁμοίως ἐλύπει τὸ τὸν 
δεῖνα καὶ τὸν δεῖνα [τῶν ἡγεμόνων] εἶναι τὸν ποιή- 

σαντα καὶ παρασχόντα, μὴ τῶν ἡμετέρων τινὰ πολι- 
τῶν. ἔτι δὲ ἐλπὶς ὑπήει καὶ ἔϑελγεν αὐτοὺς ὡς 

οὐδέποτε ἂν γενομένων. καίτοι καὶ τοῦτο ἀκήκοα 

πολλῶν ἐγὼ λεγόντων ὡς πρότερον ἀντιγράψαντος 
περὶ τῆς διοικήσεως τῶν ἡγεμόνων τινός, καὶ τοῦ 
πράγματος ἀποτευχϑέντος, πολλοὶ κατεγέλων τῆς 

πόλεως, οὐ τῶν ἀστυγειτόνων᾽ ἧττον γὰρ ἣν τοῦτο δει- 
νύν" ἀλλὰ τῶν πολιτῶν, ὡς μειξόνων ἢ καϑ᾿ αὑτὴν 

ἐφιεμένης καὶ διαφερούσης οὐδὲν κατὰ τὴν ἀφροσύ- 
νην τῶν παίδων τῶν βασιλέων. καὶ ταῦτα λέγοντες 

οὐκ ἠσχύνοντο διασύροντες τὴν αὑτῶν πατρίδα καὶ 
" ω- , ἰκ 3 ᾽ " ; ' 

καϑαιροῦντες ἐν τοῖς λόγους οὕτως ἀνοήτως. εἴτε γαρδιδν 
"ν Ὗ ν εἰσι τῶν πρωτευόντων ἐν αὐτῇ ἢ τιμωμένων, αὑτοὺς" 

καϑαιροῦσιν ἀσϑενοῦς καὶ ἀδόξου πόλεως προεστηκχό- 
" ““ 3 -» ϑ ἤ 

ὅ τες εἶτε τῶν ἀἁπερριμμένων εἰσὶ καὶ τῶν ὑστάτων, 
ΨΜ , ἅ " Ἁ Ψ ᾿ ς ἊΝ 

ἔτι μείξω καὶ χαλεπωτέραν ποιοῦσι τὴν ἀτιμίαν αὑτοῖς, 

εἰ τῆς ἐσχάτης πόλεως ἔσχατοι τυγχάνουσιν ὄντες. ἵνα 
δὲ μὴ διὰ τοὺς ἐμπίπτοντας λόγους τοῦ προτεϑέντος 

ἐκχρουσϑῶ., τούτων ὅπως δήποτε ληφϑέντων καὶ 
χομισϑέντων ἐνταῦϑα, σκοπεῖτε εἴ τῷ βαρὺς γέ- 
γονα τῶν πολιτῶν, ἢ κατ᾽ ἰδίαν ὑπὲρ ἐμαυτοῦ λέγων 

ἢ κοινῇ προφέρων καὶ ὀνειδίξων χάριτας ἢ προαγα- 
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γῶν τινας ὧν ἐβουλόμην ἢ τοὐναντίον οὐκ ἔλαττον 
ἑκατὸν βουλευτῶν γαεαλοεγενεων ὃ ἕτεροι μὲν εἰσήγα- 
γον φίλους αὑτῶν, καὶ παρεσκεύασαν ὅπως ἕξουσι 
τοὺς συναγωνιζομένους καὶ βοηϑοῦντας οἷς ἄν ποτε 
ἐθέλωσιν ἐγὼ δὲ οὔτ᾽ ἐποίησα τοιοῦτον οὐδὲν οὔτε 
διελέχϑην τοιοῦτον, ὡς ἐμοὶ μᾶλλον ἂν προσϑεμέ- 
νῶν. εἶ ἐβουλόμην, ἢ ἄλλῳ τινί. μάλιστα μὲν γὰρ 
ἠξίουν μηδὲ ἕτερον μηδένα τοιοῦτον ἔϑος εἰσάγειν 
μηδὲ καϑ᾽ ἑταιρείας πολιτεύεσϑαι μηδ᾽ εἰς μέρη 
διασπᾶν τὴν πόλιν" εἰ δ᾽ οὖν, αὐτὸς ἀπέχεσϑαι τῶν 
τοιούτων ἁμαρτημάτων, εἰ καὶ πάντων ἔλαττον ἰσ- 
χύειν ἔμελλον καὶ μηδενὸς ἀξιοῦσϑαι λόγου. τί οὖν 
ἥμαρτον ἐν τούτοις καὶ τί παρελείφϑη μοι; δίέκαιός 
εἰμι πρὸς ὑμᾶς ὁμολογεῖν ὃ ὅτι μήτε αὐτὸς μηδὲν ἔπρατ- 
τον ἄδικον καὶ παράνομον μήτε τοὺς ἄλλους ἐκώλυον, 

207 ἢ Δ 
Ι δον ἑνὶ ῥήματι κωλύσαι καὶ καταστάντας καὶ μηνῦ- 

σαι τὸ γιγνόμενον καὶ παρ᾽ εἰδόσιν ὑ υμῖν καὶ τοῖς ἦγε- 
μύσιν. εἰ δὲ μήτε ὑμεῖς προσεέχετε μήτε τῶν ἡγεμό- 
νῶν τὸ πρᾶγμα ἥπτετο, οὐ χαλεπὸν ἡ ἣν ἐπιστεῖλαι τῷ 
αὐτοκράτορι. τοῦτο οὖν ἦν τὸ ποιῆσαν ἐμὲ τὴν ἡσυ- 
χίαν ἄγειν, ἵνα μὴ δοκῶ κατηγορεῖν τινων μηδὲ δια- 
βάλλειν τὴν πόλιν μηδ᾽ ὅλως λυπηρότερος ὦ τῶν ἐν- 
ϑάδε μηδενί. τὸ μὲν δὴ τῆς βουλῆς οὕτω διωκήϑη τά 
γ᾽ ἄλλα ὀρϑῶς᾽ οὔτε γὰρ φαύλους οὔτε ἀναξίους ἄν- 
δρας ἐ ἐχειροτονήσατε" πλὴν ὅτι πάντες τῆς ἴσης τυχόν- 

Ντὲρ τιμῆς, καίτοι δικαίως τυγχάνοντες καὶ δι᾽ αὑτούς" 
ὅμως καϑάπερ οἱ μυούμενοι μυσταγωγῶν ἐδεήϑησαν. 
ἐγὼ ὃξ οὐδὲ ψῆφον ἠξίωσα διενεγκεῖν ὑπὲρ οὐδενὸς 
μόνος, μὴ ῥοπήν τινα δοκῇ τὸ τοιοῦτον παρέχειν καὶ 
μαρτυρέαν καὶ τῶν ἄλλων τινὲς ὀχνήσωσιν ἐμοὶ τά- 
ναντία γράφειν καὶ ἀποφαίνεσϑαι. τί οὖν; ἐπὶ δύο 
ἡμέρας ἢ τρεῖς γιγνομένης τῆς χειροτονίας ἐξῆλθον 
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οὐδ᾽ ἔμελλον παρατυχὼν τοῖς γεγονόσιν οὐδένα ἔχειν “ ἢ φήσει τις εἴτε ἀνόητον, οὐκ ἔξαρνός εἶμι τὸ καὶ 

χφεώστην οὐδὲ συνωμότην οὐδὲ ἐμοὶ χάριν ὀφείλοντα συ νουκέξειν ἐθέλειν τὴν πόλιν καὶ πλῆϑος ἀνϑρώπων 

τοῦ πράγματος. ὑμῖν γάρ, οὐκ ἐμαυτῷ. τοὺς βου- εἷς αὐτὴν ὅσον δύναμαι συν γεν; καὶ οὐ μόνον 

λευτὰς ἠτησάμην. καὶ τοίνυν διοικ κήσεως νῦν πρῶ- τῶν ἐπιχωρίων, ἀλλ᾽, εἰ δυνατὸν ἡ ἡν, καὶ ἑτέρας πό- 

" ΤῸΡ ἀχϑείσης πολλὰ ὑπὸ πολλῶν ἠδικημένος, ὥσπερ λεις συνελϑεῖν ἀναγκάσαντα, ὥσπερ Ἐπαμεινώνδας δ 

εἰκός ἐστι τὸν ἐλϑόντα μετὰ τοσαῦτα ἔτη φυγῆς . καὶ ποτὲ τὴν Βοιωτίαν εἰς τὰς Θήβας συνῴκισε καὶ Θη- 

πρὸς ἐνίους οὐδὲ δικῶν μοι δεῖν. ἀλλὰ μόνον εἰπεῖν σεὺς τὴν “ττικὴν εἰς τὰς ᾿ἀϑήνας, καὶ Μυτιληναῖοί 

καὶ μνησϑῆναι περὶ τῶν κατεχομένων, πρὸς οὐδένα ποτὲ λέγονται τῆς Αἰολίδος κατασχόντες καὶ τῶν περὶ 

οὔτ᾽ ἐμνήσϑην οὔτε λόγον ἐποιησάμην οὐδένα. το- τὸν Ἑλλήσποντον καὶ Τρῳάδα τόπων τὴν “έσβον 

ιο σούτων μὲν εἰς ἐλευϑερίαν ἀφεστηκότων οἰκετῶν, ' ἅπασαν εἰς μίαν τὴν αὑτῶν συναγαγεῖν πόλιν. οὐ τὸ 

τοσούτων δὲ χρήματα ἀπεστερηκότων. τοσούτων δὲ" Ἕ μὴν ἀλλ᾽ ἐπιστάμενός γε τὰς διανοίας τῶν ἐνθάδε 

χωρία κατεχόντων, ἅτε μηδενὸς ὄντος τοῦ κωλύσον- ἀνϑρώπων ἐνίων καὶ τὴν ἐμαυτοῦ δύναμιν καὶ τὰς 
τος. οὐ γὰρ δὴ τῷ μὲν Ὀδυσσεῖ πατέρα οἴκοι καταλι- ἀσχολίας καὶ τὸν χφόνον τῆς ἐπιδημίας, ὅτι μοι 
πόντι καὶ γυναῖκα ἀγαϑὴν καὶ φίλους συνέβη κα- βραχύς ἐστι παντελῶς, οὔτε ἡπτόμην οὐδενὸς μἱείξο- 

15 ταφρονηϑῆναι διὰ τὴν ἀποδημίαν οὕτως ὥστε τὴν β νος οὔτε ἤλπιξον, μόνον ὃὲ τὴν διάνοιαν οὐκ ἐδυ- 15 

οἰκίαν αὐτοῦ καταλαβόντας ἐνίους ἑστιᾶσϑαι καὶ 1 νάμην τὴν ἐμαυτοῦ κατέχειν, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἵ ἐρῶντες 

πίνειν καϑ᾽ ἑκάστην τὴν ἡμέραν τὸν οἶνον ἀντλοῦν- αὐτοὶ περὶ τῶν τοιούτων διεξίασιν οἵων καὶ ἐπιϑυ- 

τας καὶ τὰ βοσκήματα ἀποκτιννύντας, χαὶ μηδὲ τῆς ! ἐι μοῦσι, κἀγὼ πολλάκις ἐμεμνήμην καὶ ἐνόμιξον ΜΝ] 

γυναικὸς ἀπέχεσϑαι τελευτῶντας , 421 ἄκουσαν βιά- ᾿ φέρειν γενέσϑαι τῇ πόλει χατασκευῆς ἕνεκα καὶ συν- 

0 ξεσϑαι γῆμαι καὶ καταλιπεῖν τὸν ἄνδρα καὶ τὴν οἰ- ἢ οἰκισμοῦ καὶ προσόδων καὶ μυρίων ἄλλων. ἃ εἴ 20 
κίαν; ἐμὲ δὲ οὐκ ἦν εἰχὸς ὑπὸ πολλῶν πολλὰ τοιαῦ- ! ποτὲ γένοιτο καιρὸς ἐπιτελεσϑῆναι καὶ ϑεῶν τις 

τα πεπονϑέναι. πάντων ἀπεγνωκότων με καὶ μηδενὸς β ποιήσειε, τότε ὄψεσθε τὴν ὑπερβυλὴν τῆς τινων 

ἔτι σωϑήσεσϑαι προσδοκώντος. ἀλλὰ περὶ ταῦτα ἔχϑρας καὶ τοῦ πρὸς ἐμὲ μίσους. ἵνα μὴ λέγω τοῦτο 

μὲν ἴσως οὐχ ὅμοιος ἑτέροις γέγονα" λέγω δὲ οὐ τῶν ! πρὸς ὑμᾶς. ὡς οὐκέτι ἀμφιβόλως οὐδὲ πράως ἐροῦσι 

. ἐδιωτῶν μόνον, ἀλλὰ πολλῶν καὶ φιλοσόφων καλου- ! καὶ λοιδορήσονται. φανερῶς δὲ καὶ ἄντικρυς, κἂν 35 

μένων, σωφρονέστερος" ἐλύπησα δὲ ἐν τοῖς ἔργοις ! μὴ κωλῦσαι δυνηθῶσιν, ἀπάγξονται πρότερον ἢ τὴν 

τὴν πόλιν. περὶ δὲ τούτων, ὡς ἐγένετο. πολλάκις β πόλιν ἰδεῖν. οἵαν αὐτὴν βουλομένων θεῶν οὖν ἐϑύ: 

ἀκηκόατε" δεῖ ὃξ χαὶ νῦν ἴσως ἀναμνῆσαι. ἐγὼ γάρ. ἐπε νῶτον γενέσϑαι. τύκε δ᾽ οὖν τοῦ ἡγεμόνος δεξαμένου 

ἄνδρες. τὸ μὲν βούλεσϑαι τὴν πόλιν κοσμεῖν καὶ κα- τὴν ̓ τὸ πρᾶγμα, τυχὸν μὲν δι᾽ ὑμᾶς, ἴσως δὲ καὶ δι᾽ ἐμέ, 

80 τασχευάξειν μὴ μόνον στοαῖς καὶ ὕδασιν ἀλλά, εἰ ἢ καὶ συναγαγόντος ἐκκλησίαν οὐ προειδότος ἐμοῦ 80 
δυνατὸν ἣν, καὶ τείχεσι καὶ λιμέσι καὶ νεωρίοις: ὃμο- καὶ περὶ τούτων ἀναγιγνώσκοντος, οὐκ ἐδυνήϑην τὴν 

λογῶ. καὶ τοῦτον τὸν ἔρωτα οὕτως. εἴτε παιδικὸν ἡσυχίαν ἄγειν" ἀλλ᾽ ἀνέστην καὶ συνυβυύλευσι καὶ 



ΟΕΑΤΙΟ ΧΙ. {95 
124 ΠΙΟΝΙῚΒ ΘΕΕΈΝΒΙΟ 

σωφρονεῖν καὶ τὰ δίκαια ποιεῖν. περὶ μὲν γὰρ τοῦ πα- 
τρὸς οὐδὲν ἐμὲ δεῖ λέγειν, εἶ ἀγαϑὸς ην. ἀεὶ γὰρ 
εὐφημεῖτε αὐτὸν καὶ κοινῇ καὶ καϑ' ἕκαστον, ὕπου 
ἂν μνησϑῆτε, ὡς οὐ φαῦλον πολέτην. δεῖ μέντοι εἰ- 
δέναι ὑμᾶς ὅτι οὐδὲν ὄφελος ἐκείνῳ ἐστὶ τούτων τῶν 

"» Ἁ » ᾿ Ἁ -» 

ἐνεδειξάμην τοῖς ἀγνοοῦσι τὸ πρᾶγμα. καὶ μετὰ ταῦτα 

οὐχ ὁ μὲν δῆμος ὑμεῖς ἐπε ϑυμήσατε τῶν ἔργων. τῶν 

ὃὲ ἐν τέλει τις ἀντεῖπεν, οὐδὲ ἀντεῖπε μὲν οὐδεές. οὐδεν 

μὴν προϑυμούμενος εὑρέϑη καὶ συμπράττων, ἀλλὰ 

5 πάντες ὡς ἐπ᾽ ἀγαϑοῖς οὖσι καὶ συμφέρουσιν οὐ λόγῳ νὴ 

ΝΕ ἐπαίνων" ἀλλ᾽ ὅταν ἡμᾶς τοὺς ἐξ αὐτοῦ ἀποδέχησϑε, μόνον συμπράττοντες καὶ συνεισφέροντες᾽" καὶ τὸ Ι 

πόλει πρᾶγμα ὡς καλὸν καὶ μεγαλοπρεπὲς καὶ τῇ τότε κἀκείνου μέμνησϑε. καὶ περὶ τοῦ πάππου δὲ 
τοῦ ἡμετέρου οὐκ ἂν εἴποι οὐδεὶς οὔτε ὡς κατήσχυνε 
τὴν πόλιν οὔτε ὡς οὐδὲν ἀνάλωσεν ἐκ τῶν ἑαυτοῦ. 
τὴν γὰρ οὐσίαν ἣν εἶχε πατρῴαν καὶ παππῷαν ἅπα- 

Ϊ σαν εἰς φιλοτιμίαν ἀναλώσας . ὥστε μηδὲν ὁ ἔχειν λοι- 

ΠΡῸ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙ͂Ν ἘΝ ΤΗΙ πόν, ἑτέραν ἐκτήσατο ἀπὸ παιδείας καὶ παρὰ τῶν 
ΩΣ β αὐτοχρατόρων. καὶ τοίνυν εἰς αὑτὸν οὐδεμίαν φαί- 
ΠΑΤΡΙΔΙ. νεται χάριν αἰτησάμενος ἐν τοιαύτῃ φιλίᾳ καὶ σπου- 

δῇ, φυλάττων δὲ καὶ ταμιευόμενος τὴν τοῦ αὐτο- 
χράτορος προϑυμίαν εἷς ὑμᾶς. εἰ δέ τῳ δοκεῖ φλυα- 
ρέα τὸ πολιτῶν ὑμετέρων ἀναμιμνήσκειν ὑμᾶς εὖ- 

᾿ῇ νοίας χαὶ ἀρετῆς, οὗτος οὐκ οἶδ᾽ ὅπως εὖ παϑεῖν 
αὐτὸς ὑπό του βούλεται. ἔκ τοιούτων δὴ ὄντες ἡμεῖς, 
εἶ καὶ σφόδρα πονηροὶ ἦμεν, ἀλλά τοι δι᾽ ἐκείνους 4 
ἐντροπῆς τινος ἄξιοι ἦμεν, οὐχὶ λευσϑῆναι ὑ ὑφ᾽ ὑμῶν 
οὐδὲ καταφλεχϑῆ ναι. σκοπεῖτε δὲ καὶ τοὐμόν, ὦ ἄν- χῶ. οὐδὲ ὑμεῖς βούλεσϑε δήπου ἀναιτίως ΘΗΝ 1 Ἶ ἐδρῃ ὡξ δὲ ἀδικῶ, ὠων ἐμοῦ ὁ ὃρες, μὴ ἀγνωμόνως. ἡμῖν γὰρ ὃ πατὴρ οὐσίαν κα- 
τέλιπε τῇ μὲν δόξῃ μεγάλην, δυνάμει, δὲ μικρὰν καὶ 
πολλῷ ἐλάττω ἑτέρων" οὐ μεῖον γὰρ ἢ τετταράκοντα : 

) πονηρὸν ὄῦντα τῷ παντὶ δεινότερον τοῦ λευσϑῆναι μυριάδες ἦσαν χρεῶν καὶ πράγματα τοιαῦτα ἔξωϑεν, Ὁ ναὶ ᾿ 

ατὰ »λογῆναι καὶ πρῶτον μὲν μάϑετε ὅτι ἃ δοκεῖ ὥστε πολὺ τῶν χρεῶν εἶναι ταῦτα χαλεπώτερα. οὐδὲ κ , 

: ͵ ερά. οἵ λέϑοι καὶ τὸ πῦρ, οὐδενὶ φοβερά γὰρ ἀσφάλεια, ὡς εἰπεῖν, οὐδενὸς ἡμῖν τῶν ὄντων 

ει σαλμφνυν ὦ ῶν ὑπῆρχεν, ἀλλὰ τῇ αὑτοῦ δυνάμει πιστεύων ἐκεῖνος ἐστιν, οὐδ᾽ ἐστέ γε τούτοις ἰσχυροί, ἀλλὰ πάντ ᾿ ος. 

ϑενέστατοι, ἐκτὸς εἰ μή τις ἠρίϑμει τὴν τῶν λῃ- ἅπαντα ἐχέχτητο, ὡς οὐδενὸς ἀμφισβητήσοντος. ν 

π" ; ἐν νῶν δύναμιν πόλεως δὲ καὶ ὃὲ τοῖς τοιούτοις ἀποληφϑεὶς οὐδέπω μὲν καὶ νῦν τὸ 25 στῶ; αινομὲν ᾿ 25 στῶν καὶ τῶν -- ͵ μ“ ἬΝ “} ων" ἐπιβάλλον αὑτῷ μέρος τῶν χρεῶν διαλέλυμαι" λε- δήμου ἰσχὺς ἐν ἑτέροις ἐστί, καὶ πρῶτον γε ἕν τ ᾿ 

συμφέρον, οὕτως ἐγένετο. 

Ἐγὼ οὐχ οὕτως ἐκπέπληγμαι ἐφ᾽ οἷς ποιεῖτε, 

ιο ὦ ἄνδρες, τοιούτοις, οὖσιν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ οὐδεμίαν αἰτίαν 

ὁρῶ τῆς ὑμετέρας ὀργῆς πρὸς ἐμέ, τοῦτό ἐστι τὸ εἰς ᾿ 

ἀπορίαν ἄγον. ὀργὴν μὲν γὰρ δικαίαν ἔστι παραιτή- 

σασϑαι ἀνθρώπων, μῖσος δὲ ἄδικον τίς ἂν ϑεραπεύ- 

σαι; ἀξιῶ δὲ ὑμᾶς ἀκοῦσαί μου λέγοντος οὐκ ἐμοῦ 

ι5 ἕνεκα μᾶλλον ἢ ὑμῶν αὐτῶν. εἰ μὲν γὰρ οὐδὲν ἀδι- 

τῶν ὑμετέρων πολιτῶν" 

λόγος ἔσται. οὐχ ὑπὲρ ἐμοῦ" καὶ οὕτω 78 μείξω ὑμῖν 

ὑφέξω τιμωρίαν ἢ αὐτοὶ ἔητεῖνο. τὸ γὰρ ἐξελεγχϑῆ- 
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᾽ ,Ὶ Ἁ 

πόλει καὶ τους δανειξομένους. 

ποιῆσαι δυνάμενος, 

᾿ Υ̓ “ἢ " 

τί οὐν ἐστιν ὁ γε ἐγὼ 
ΝὋ“ΝὋὮ , ω 6 -.- - 

ὥστε ἀπαλλαξαι υμὰς τῆς ἀπο- 
»ὔὕ , ἤ Ἅ ᾿ ἤ Ἁ ᾿] Ά Ὺ " ἰχ ς 

ρίας, οὐ βουλομαι,. ἡ διότι πρὸς ἐμὲ ουτῶς ἔχετε; οτι 
Ἁ ὔ ἃ ω Ἁ » »" 5 

νὴ 4α τὰς στοὰς ἐπὶ τῶν ϑερμῶν ῳκοδόμηκα καὶ 
ἡ ; » ’ ἊΨ “" μ᾿" 

ἐργαστήρια" τοῦτο γάρ ἐστιν. ὃ φασιν ἔνιοι ἀδικεῖ- υ 
Ὁ » Ν ᾿ ᾿ , , Ἧ ε - 

σϑαι ὑπ᾽ ἐμοῦ τὴν πόλιν. καὶ τίνα πῶποτε ἡ υμεῖς 

λειτούργηκα δὲ ὑμῖν τὰς μεγίστας λειτουργίας καὶ 

οὐδεὶς ἐμοῦ πλείους τῶν ἐν τῇ πόλει. πλουσιωνα- 

ρους ὃὲ ἐμοῦ πολλοὺς ὄντας ἐπίστασϑε καὶ αὐτοί. τί ἢ" 

οὖν ἐστιν ἐφ᾽ ὅτῳ ἐμοὶ ὀργίξεσϑε καὶ ἄτιμον ἐξ ἁπάν- 

5" τῶν ἐμὲ καὶ τὸν δεῖνα προβέβλησθε καὶ λίϑους καὶ 

πῦρ ἐφ᾽ ἡμᾶς φέρετε: καὶ μηδεὶς ὑπὲρ᾽ ἐκείνου μὲ 
» “ “αὶ , ",ν ᾿ 3 " " νὴ 

ἴσως μὲν γὰρ ἐπ᾽ οὐδένα οὐδὲ τῶν ἀδι- ῃ ἄλλος τις ἀνθρώπων ἐμέμψατο ἐν ἀγρῶ αὐυτοῦ οὐ- 
φῇ λέγειν. 

κούντων οὕτως ἔδει παροξύνεσϑαι᾽ πλὴν ἔμοιγε ἀπό- 

χαὶ σκοπεῖτε καὶ τἄλλα ὁποῖός 

χίαν οἰκοδυμοῦντα; ἢ παρὰ τοῦϑ᾽ ὁ σῖτος πλείονός 

ἐστι; καίτοι πέντε μυριάδων ἐώνημαι τὸ χωρίον, τῷ 
παντὶ πλείονος τιμῆς τῆς ἀξίας. ἀλλ᾽ ἐγὼ αἰσχύνο- τ΄ὸ 
ἢ νὴ τὸν Ζία καὶ τοὺς ϑεούς, εἴ τις τῶν πολιτῶν, 
ὑ γὰρ δή γε ἡ πόλι; οὕτω μοχϑηρός, ὥστε λυπεῖ- 
"μὰ καὶ ῬΌΌΨΕΝ, ἐάν τινα ἴδῃ στοὰν ἢ ἐργαστήριον 

ιν ὠκοδομηκότα. καὶ μὴν τό γε πρᾶγμα, ἐφ᾽ ᾧ παρω- 
ξύνϑητε, δεῖται μέν τινος ἐπιμελείας ἀληϑῶς" οὐ 15 

ἘΠΕ μέντοι ἀνήκεστόν ἐστιν οὐδὲ ὥστε τοιαῦτα ποιεῖν. ἡ 
γὰρ τιμὴ τοῦ σίτου τῆς μὲν συνηϑείας παρ᾽ ἡμῖν 

πλείων γέγονεν, οὐ μὴν ὥστε ἀπειπεῖν. ἀλλ᾽ εἰσὶ 

πύλεις. ἐν αἷς ἀεὶ τοσούτου ἐστίν. ὅταν ἄριστα ἔχῃ. 
πάλιν αὖ ϑορυβεῖτε, ὥσπερ ἐμοῦ λέγοντος ὅτι καὶ 30 

παρ᾽ ὑμῖν αὐτὸν τοσούτου προσήκει εἶναι καὶ μηδέ- 
ποτε ἥττονος. ἐγὼ δέ φημι δεῖν προσέχειν μὲν ὅπως 

ἐλάττονος ἔστατ᾽ μὴ μέντοι πικρῶς οὕτως ἔχειν ἐπὶ 
τῷ συμβεβηκότι μηδὲ ἐξεστάναι. ὡς τά γε γενόμενα 
νῦν οὐχὶ τοιαῦτά ἐστιν, οἷα ἐπὶ τοιούτῳ πράγματι" 55 
ἀλλ᾽ εἰ τὰ τέκνα ὑμῶν καὶ τὰς γυναῖκας ἀνῃρήκεμεν, 
οὐδὲν εἴχετε ποιῆσαι χαλεπώτερον. τὸ γὰρ πολίταις 
ἑαυτῶν ὀργιξομένους. εἰ μὲν ἀδίκως ἢ δικαίως. ἐῶ" 

πολίταις δ᾽ οὖν. καὶ τούτοις ἐπιτίμοις καὶ μηδενὸς 
χείροσι, μὴ δοῦναι λόγον μηδὲ λαβεῖν, ἀλλ᾽ εὐθὺς 30 

χρη τὰ κατ᾽ ἐμαυτόν. 

ι0 εἰμι πολίτης ἐγώ. πρὸς ὄντινα βούλεσϑε παραβάλ-ὉὩν 

λοντες τούτων οὗς οὐ χκατακάετε. ἔστι μὲν γὰρ χωρία 

μοι καὶ πάντα ταῦτα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ γῇ" τῶν δὲ ἐμοὶ 

γειτνιώντων οὐδὲν πώποτε οὐδεὶς οὔτε πλούσιος 

οὔτε πένης . πολλοὶ δὲ καὶ τῶν τοιούτων μοι γειτνιῶ- 

ι σιν. ἡτιάσατο ἐμὲ ὡς ἀφαιρούμενός τινος ἢ ἐκβαλ λό- 

μενος οὔτε δικαίως οὔτε ἀδίκως. εἰμὶ δὲ αὐτὸς οὔτε 

ὑπέρδεινος εἰπεῖν οὔτε ἴσως ἁπάντων ὕστατος ἐν τῷ 

λέγειν. 

γμα ἐπαγαγών τινι τῶν ἀπραγμόνων ἢ κατασκευά- 
ἔστιν οὖν ὅντινα ἐν τῷ λόγῳ ἐλύπησα, πρᾶ- 

0 ὅσας ἐπ ἤρειαν: ἢ περὶ τῆς οὐσίας ἐποίησα κινδυνεῦ- 

σαί τινα, ὡς Καίσαρι προσηκούσης: ἢ ἐν συνηγορίᾳ 

προύδωκα; καὶ μὴν τῆς γ νῦν ἀπορίας οὐδεὶς μᾶλ- 

λον ἐμοῦ ἀναίτιος. πότερον γὰρ σῖτον ἁπάντων 

πλεῖστον γεῶ 61 τῶν κατακέκλεικα τοῦτον, αὔξων τὴν 

25 τιμήν: ἀλλ᾽ ἐπίστασϑε αὐτοὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐμῶν Πα 

χωρίων, ὅτι σπάνιον εἴ ποτὲ ἀπεδόμην σῖτον. καί 

τοῦϑ᾽. ὅταν ὑπερβάλῃ τῷ πλήϑει. ἐν δὲ τοῖς τοιού- 

τοις ἔτεσιν οὐδὲ τὸν ἀρκοῦντα ἔχω. ἀλλ᾽ ἔστι μοὶ ἡ 

πᾶσα ἐπικαρπία ἐξ οἴνου καὶ βοσκημάτων. ἀλλ᾽ ἀρ- 

0 γύριον δανείξων οὐ βούλομαι παρέχειν εἰς τὴν τοῦ 

σίτου ὠνήν. οὔκουν οὐδὲ περὶ τούτου οὐδέν μὲ δεῖ 

λέγειν. οἴδατε γὰρ ὑμεῖς καὶ τοὺς δανείζοντας ἐν τῇ 

ἤ “ ,. ᾿" “ 

λιϑάξειν καὺ κατακάειν τὰς οἰκίας. ἵνα, εἰ ἐδυνασϑε, 
Ἁ - 3 ᾿ »" “-“ 

μετὰ τῶν παίδων αὐτοὺς καὶ τῶν γυναικῶν συμφλέ- 
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ξητε; τίνων ἐστὶν ἀνθρώπων: ἐμοὶ μὲν νὴ τὸν Ζία νομοι. οὐ γὰρ᾽ λανϑάνει τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν οὐδὲν 

καὶ τοὺς ϑεούς, εἰ καὶ χαλεπῶς ἀκούσεσϑε, οὐ δοκεῖ τοὺς ἡγεμόνας" λέγω δὲ τοὺς μείζους ἡγεμόνας τῶν ἐν- 

τὰ τοιαῦτα εἶναι τῶν ἐνδεῶς πραττόντων οὐδὲ τῶν ᾿ ϑάδε᾽ ἀλλ᾽ ὥσπερ τῶν παιδίων τῶν ἀτακτοτέρων οἴκοι 

οὐχ ἐχόντων τἀναγκαῖα. ἡ γὰρ ἔνδεια σωφροσύνην πρὸς τοὺς διδασκάλους κατηγοροῦσιν οὗ προσήκοντες, 

5 ποιεῖ. καὶ ταῦτα εἰ μὴ δοκεῖτε ὑπὲρ ὑμῶν λέγεσϑαι;, οὕτω καὶ τὰ τῶν δήμων ἁμαρτήματα πρὸς ἐκείνους 

πλεῖστον ἁμαρτάνετε. εἰ γὰρ τοιοῦτοι ἔσεσϑε. κἂν ἀπαγγέλλεται. ταῦτα μὲν οὖν οὔτε καλῶς οὔτε συμ- 

ὀργισϑῆτέ τῳ πολλὰ δὲ εἰκὸς ὡς ἐν πόλει συμβῆναι" Ἧ φερόντως αὑτοῖς πράττοιτε ἄν. τὸ δὲ ἀξιοῦν ἐπιμε- 

καὶ δίκαια καὶ ἄδικα τηλικαύτην ἀξιώσετε τιμωρίαν λεῖσϑαι τῆς ἀγορᾶς καὶ τοὺς δυναμένους χειροτονεῖν 

λαμβάνειν, ὥστ᾽ εὐθὺς μετὰ τῶν παίδων κατακάειν χαὶ τοὺς μὴ λελειτουργηκότας᾽ εἰ δὲ μή γε. οὗς ἂν 

0 καί τινας τῶν γυναικῶν, ἀνθρώπων ἐλευϑέρων, βούλησϑε, σωφρονούντων τὲ ἀνθρώπων ἐστὶ καὶ ιυ 

ἀναγκάξειν ὑμῖν ὁρᾶσϑαι π περιερρηγμένας καὶ ἱκετευ- πρός γε ταῦτα οὐδεὶς ὑμῖν ἐναντιώσεται. 

οὔσας ὑμᾶς, ὥσπερ ἐν πολέμῳ τίς οὕτως ἀνόητος 

καὶ ἀτυχὴς ἄνϑρωπός ἐστιν, ὅστις ἐν τοιαύτῃ πόλει 

ξὴν αἱφήσεται μίαν ἡμέραν ; πολὺ γὰρ κρεῖττον φυ- 

156 γάδα εἶναι καὶ παροικεῖν ἐπὶ ξένης ἢ τοιαῦτα πά- 
, ἣ 

σχειν᾿ ἐπεὶ καὶ νῦν ἡ πρόφασις ἡ λεγομένη: δι΄ ἣν ἊΝ ΔΗΜΗΤΓΌΡΙΑ ΕΝ ΤῊΪ ΠΑΤΡΙ͂ΔΙ. 

ὑμᾶς ἀποτραπῆναί φασι τῆς οἰκέας τῆς ἐμῆς, Μὴ β 

μένους τοῦ στενωποῦ τὸ βάϑος ,. ὁρᾶτε οἷόν ἐστιν. μὲ ἡ Πρῶτον μέν, ὦ ἄνδρες. ὅταν ἀναστῶ, μὴ πάν - 

γὰρ ἐμὲ τοῦτο ἔσωσε. καιρὸς ἤδη τὸ λοιπὸν ὡς ἐνηθν} τῶς ἡγεῖσϑε λόγων. ἀκούσεσϑαι ϑαυμαστῶν μηδὲ ἐπι- 

20 στρατοπέδῳ τῇ πόλει τὰς δυσχωρίας καταλαμβάνειν σήμων᾽" λέγω δὲ οἷον πρὸς ἡδονήν τινα ἢ κάλλος ῇ 

χαὶ τὰ ὑψηλὰ ἢ ἀπότομα. καίτοι μὰ τοὺς ϑεοὺς οὐδὲ !ᾧ σοφίαν εἰργασμένων. ἴσως μὲν γὰρ οὐδὲ ἄλλως ἡμὲν 

ἐν τοῖς στρατοπέδοις ξητοῦσιν ἄλλος ἄλλου ἀσφαλέ- ἱκανοὶ πρὸς τὸ τοιοῦτον - ἀλλὰ τύχῃ τινὶ τὸ πληϑος 

στερον σκηνοῦν, ἀλλὰ πρὸς τοὺς πολεμίους αὐτοῖς ἡ ἢ καὶ τὰς πόλεις πάσας ἐξηπατήσαμεν᾽ εἰ δ᾽ οὖν, ἀλλὰ 

φυλακή ἐστιν. τῇ μὲν οὖν τύχῃ χάρις, δι᾿ ἣν ἀπ. νῦν πολλὴν ἀπορίαν καὶ λήϑην εἰκὸς ἡμῖν γεγονέναι 

25 τράπητε, εἴτε τοῦτο νοήσαντες εἴτε ἄλλο ὁτιοῦν: οὐ δο"ντῶν τοιούτων λόγων. ὁποῖα γὰρ ἂν πράττῃ τις καὶ 

μέντοι ἀληϑῶς ὑπείδεσϑε. οὐ γὰρ ἂν ἔγωγε ἡμυνά- ἢ ἐν ὁποίοις ἂν ἢ πράγμασιν ; ἀνάγκη καὶ τοὺς λόγους : 

μην ὑμᾶς, ἀλλὰ τούτου γε ἕνεκα πολλὴ ὑμῖν ἄσφά- ἢ εἶναι παραπλησίους. ἡμεῖς δὲ πολὺν ἤδη χρόνον 

λειά ἐστιν, ὅταν βούλησϑε κατακάειν τὴν οἰκίαν. μικρὰ καὶ ἄδοξα πράττομεν᾽ καὶ τοῦτο ἴσως ἀναγ- 

ἤρκει δέ μοι τὴν γυναῖχα καὶ τὸ παιδίον λαβόντα  καῖόν ἐστιν. ὡς ἐγὼ πρότερον μὲν ἐθαύμαξον τῶν 

20 ἀποχωρέϊν. καὶ μηδεὶς νομίσῃ ὡς ἐγὼ ὑπὲρ ἐμαυ- ἢ μριλοσόφων τοὺς καταλιπόντας μὲν τὰς αὑτῶν πατρί- 

τοῦ ἀγανακτῶν ταῦτα εἴρηκα μᾶλλον ἢ “ὑπὲρ ὑμῶν  δὰς οὐδενὸς ἀναγκάζοντος, παρ᾽ ἄλλοις δὲ ξῆν ἕλο- : 

δεδιὼς μήποτε ἄρα διαβληϑῆτε ὡς βίαιοι καὶ παρά. ἢ μένους. καὶ ταῦτα ἀποφαινομένους αὐτοὺς ὅτι δεῖ 

Πιῶ, εἰ, 
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τὴν πατρίδα τιμᾶν καὶ περὶ πλείστου ποιεῖσθαι καὶ 

ὅτι πράττειν τὰ κοινὰ καὶ πολιτεύεσϑαι τῷ ἀνθρώπῳ 

κατὰ φύσιν ἐστί. λέγω δὲ τὸν Ζήνωνα. τὸν Χρύσιπ- 

πον. τὸν Κλεάνϑην, ὧν οὐδεὶς οἴκοι ἔμεινε ταῦτα ἢ 

λεγόντων. οὐκ ἄρα ἐφρόνουν ἃ ἔλεγον ; πάντων μά- 

λιστα, ὡς ἐμοὶ δοκοῦσιν. ἀλλὰ καλὸν μὲν ἡγοῦντο 

καὶ τῷ ὄντι μακάριον καὶ πρέπον ἀνδράσι σοφοῖς τὸ 

πρᾶγμα, τῆς ἑαυτοῦ πόλεως ἐπιμέλειαν" τὰς δὲ ἐνου- 

σας δυσκολίας καὶ τὰς χαλεπότητας ὑφεωρῶντο καὶ 

τῶν μὲν ἄγνοιαν, τῶν δὲ φϑόνον, τῶν δὲ ἀγνωμο- 

σύνην, εἰ μή τις σοφὸς ὧν ἅμα δύναιτο τὴν τοῦ 

Ἡρακλέους ἔχειν ἰσχὺν καὶ δύναμιν" τοῦτο δὲ ἀδύνα- 

καίτοι τὸν Ἡρακλέα αὐτὸν ἀκούομεν 6 - 

τον ἡγοῦντο. 

τῆς μὲν Αἰγύπτου κρατῆσαι καὶ τῆς “ιβύης, ἔτι δὲ 
- Ἁ ἮΝ - ᾽ ᾿ 

. τῶν περὶ τὸν Εὔξεινον Πόντον οἰκούντων καὶ Θρᾳ- 

κῶν καὶ Σκυϑῶν, καὶ τὸ Ἴλιον ἑλεῖν μικρῶ στόλῳ πα- 

ραβαλόντα καὶ πάντων ἄρξαντα τῶν ἐθνῶν τούτων 

καταστῆσαι βασιλέα αὑτόν" ὁπότε δὲ εἰς ̓ 4ργος ἀφί- 

κοίτο, τὴν Δὐγέου κόπρον μεταφέρειν ἢ τοὺς ὄφεις 

ϑηρᾶν ἢ τὰς ὄρνιϑας διώκει ν, ἵνα μὴ ἐνοχλῶσι τοὺς ἐν 

Στυμφάλῳ γεωργούς, ἢ ἄλλα τοιαῦτα ποιεῖν φαῦλα 

καὶ ταπεινὰ προσταττόμενον᾽ τελευταῖον δὲ εἰς ἄδου 

φασὶ πεμῳφϑῆναι αὐτόν" οὕτω σφόδρα ἐπιεικῶς αὐτῷ 

χρῆσϑαι τὸν πολίτην. τοὺς δὲ ᾿4ργείους καὶ Θηβαί- "3 

ουὅς ἐπαινεῖν μὲν καὶ ἀγαπᾶν τὸν Ἡρακλέα, περιορᾶν 

δὲ ὑβριξόμενον. ἅ μοι δοκεῖ διανοηϑεὶς Ὅμηρος. οὐ 

μόνον ποιητὴς ἀγαϑὸς ὧν ἀλλὰ καὶ τῷ τρόπῳ φιλό- 

σοφος. τὸν ἅπαντα ἀποδημεῖν χρόνον. ὥστε πω 

γνῶναι τὴν πατρίδα αὐτοῦ, καὶ μᾶλλον, ὡς ἔοικεν, 

αἱρεῖσϑαι πέντε καὶ εἴκοσι δραχμὰς προσαιτῶν λαμ- 

βάνειν. καὶ ταῦτα ὡς μαινόμενος, ἢ οἴκοι διάγειν. 

τοιγαροῦν ἅπαντες ὕστερον ἠμφεσβήτησαν ὑπὲρ αὖὐ- 

ΥΤῚ 
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τοῦ. καὶ τὸ μὲν ἐκείνου ὄνομα παρὰ πᾶσιν Ἕλλησι 

καὶ βαρβάροις γιγνωόσκεται, τὴν δὲ Ἴον οὐδὲ ἀκηκόα- 

σιν οἵ πολλοὶ σχεδὸν, εἴπερ ἣν Ἰήτης. καὶ τῆς Χίου 

οὐ πολύς ἐστι λόγος οὐδὲ Κολοφῶνος καίτοι ποιητὴν 

οὐ χείρονα Ὁμήρου παρέχεται τὸν ᾿ἀπόλλωνα. Πυ-! 

ϑαγόρας δὲ ἐκ Σάμου μὲν ἔφυγεν ἑκὼν τυραννουμέ- 

νὴηβ. παρὰ δὲ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἀνϑρώποις, μάλιστα 

ὃ οἶμαι περὶ τὴν Ἰταλίαν ἐτιμᾶτο ὡς ϑεός. τί οὐν; 

πάλαι τις ἤδη χάϑηται λέγων, Σὺ πρὸς Ὅμηρον καὶ 

Πυϑαγόραν καὶ Ζήνωνα παραβάλλεις αὑτόν; Μὰ 

4ὦ. οὐκ ἔγωγε, πλὴν ὅτι πᾶσι τοῖς φιλοσόφοις ἔδοξε 

χαλεπὸς ἐν τῇ πατρίδι ὁ βίος. ἐπεὶ τί οἴεσϑε:; οὐκ 

ὍΝ ξφίλουν τὰς πατρέδας ; ἀλλὰ τὸν Ὅμηρον ὑπὲρ μὲν 

Ὀὸ υσσέως ὀδύρεσϑαι καὶ φάσκειν αὐτὸν ἐϑέλειν τὸν 

χαπνὸν ἰδόντα τὸν ἐκ τῆς Ἰθάκης παραχρῆμα ἀπο- 

ϑανεῖν. αὐτὸν δὲ μὴ στέργειν τὴν αὑτοῦ πόλιν. ἀλλ᾽ 

οὐ τὸν οἰκεῖον ἔρωτα καὶ τὴν ἐπιϑυμίαν ὁμολογεῖν, 

ἣν εἶχε τῆς πατρίδος: ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ Ὀδυσσέως: 

ὃς δὲ πάντα τὸν χρόνον ἔμεινεν ἐν τῇ πατρίδι. πράτ- 

τῶν ὅ,τι δοκοίη τοῖς πολίταις καὶ τοῖς νύμοις. εἶ μέν ς 

τι μέγα ὥνησε τοὺς “Αϑηναίους. οὐκ ἔχω εἰπεῖν" τὴν 

δὲ βλάβην ἐπίσταμαι τὴν γενομένην αὐτοῖς. ἔτι γὰρ 

νῦν ὀνειδίξονται περὶ Σωκράτους, ὡς οὔτε δικαίως 

οὔτε ὁσίως τῷ ἀνδρὶ προσενεχϑέντες καὶ πάντων 

αὐτοῖς τῶν ὕστερον γενομένων κακῶν ταύτην φασὶ 

μηρὸν τὴν αἰτίαν. ταῦτα μὲν ἀκηκόατε ἄλλως 

"παρὰ ἀνϑρώπου πλάνητος καὶ ἀδολέσχου. ὃ δ᾽ οὖν 

ἔφην, παραιτοῦμαι ὑμᾶς μηδένα ἀπαιτεῖν ἐν τῷ 

παρόντι παρ᾽ ἐμοῦ λόγον μεγαλόφρονα καὶ σοφόν, 

ἀλλ᾽ ἰδιωτικὸν καὶ φαῦλον, ὁποῖα καὶ τὰ πράγματα : 

εὖ δ᾽ ἴστε. ὥσπερ προειλόμην σιγᾶν: ἀφ᾽ οὐ 

νῦν ἧκον, οὐκ ἂν ἐφϑεγξάμην, εἰ μή τι ἀναγκαῖον 
ΩΥ 
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συνεβεβήκει. 

πολλῶν τῷ ὕντι πραγμάτων αἴτιον γέγονε καὶ 
ἐγὼ γὰρ ἡψάμην πράγματος, 0 μοι 

ὅαυ- 

μαστῆς ἀηδίας. ὥστε πρότερον μὲν οὐκ ἤδειν τὸ τῶν 

Θετταλῶν τί ποτέ ἐστι τὸ ἐφ᾽ αὑτὰς τὴν σελήνην κατ- 

5 ἄγειν. νῦν δὲ ἐπιμελῶς ἔγνωκα. καὶ τὸν ̓ “ριστοτέ- 

λην ἐνίοτε ἐμακαριζον - ὕστις Σταγειρίτης ὦν᾽ τὰ δὲ 

Στάγειρα κώμη τῆς Ολυνϑίας ἡν᾿ ἁλούσης δὲ Ὀλυν- 

ϑου συγγενόμενος ᾿Δ4λεξάνδρῳ καὶ Φιλίππῳ διεπρά- 

ξατο οἰκισϑῆναι πάλιν τὸ χωρίον. καὶ μόνον αὐτὸν 

0 ἔφασκον εὐτυχῆσαι τὴν εὐτυχίαν ταύτην; ὥστε τῆς 

πατρίδος οἰκιστὴν γε ενέσϑαι. μεταξὺ ὃὲ πρῴην ἐνέ- 

τυχον ἐπιστολῇ τινι - ἐν ἧ ἐστι μενανοῶν καὶ ὀδυρό- 

μενοβ καὶ λέγων ὅτι τούτων τινὲς καὶ τὸν βασιλέα 

χαὶ τοὺς ἀφικνοῦ! μένους σατράπας διαφϑείρουσιν. 

16 ὥστε μηδὲν ἀγαϑὸν γενέσϑαι μηδὲ
 ὅλως κατοικισϑη- 

ναι τὴν πόλιν. 

σοῦσι ὃ" καὶ τοῦτο ἐλύπει τινάς, εἰ φυγάδες ὄντες καὶ 

ἀπόλιδες πατρίδα ἕξουσι καὶ πολιτεύσονται κατὰ νὸό- 

μους ἐν ἐλευθερία, μᾶλλον δ᾽ ἡροῦντο διῳκίσθαι 

0 κατὰ κώμας τοῖς βαρβάροις ὁμοίως ἢ σχῆμα πόλεως 

καὶ ὄνομα ἔχειν" ἥπου προσῆκε ϑαυμάξειν καὶ εἰ 

ἄλλο τι λυπεῖ τινας; ὃ δ᾽ οὖν ᾿Δφιστοτέλης ἐπιστέλλων 

γέγραφεν ὡς τοῖς πράγμασιν ἀπειρηκώς᾽ φησὶ γὰρ 

αἴρειν τοὺς δακτύλους" κἀμὲ νομίξετε καὶ εἴ {ι- 

5 νές εἰσιν ἕτεροι. καὶ γὰρ δὴ πλεῖον ἴσχυσεν ἡ τῶν 

ἀνθρώπων ἐκείνων κακοδαιμονία τῆς τοῦ ᾿Δριστοτέ- ἽΝ 

λους ὅ σπουδῆς. ὦ ὥστε οὐκ εἴασαν προβῆναι τὸ κωμίον 

εἰς ἀξίωμα 3 πόλεως. καὶ νῦν ἔτι ἀοίκητόν. ἐστιν. ἀλλ᾽ 

ὅπως μὴ καὶ τοῦτό μου διαβάλῃ τις. ὡς ἐγὼ Στά- 

30 γειρα καὶ κώμην καλῶ τὴν πόλιν ταύτην" ϑυναμαι 

γὰρ ὀμόσας εἰπεῖν μηδεμίαν ἄλλην πόλιν ἐμοὶ κρείτ- 

τῷ πεφηνέναι. χἂν εἰ μόνον εἶχε τὸ χαλκεῖον τὸ τοῦ 

ὅπου ὃδὲ τὸ κατοικισϑήναι τοῖς ἐχπε- 

»οεΝ τὰς ἀκροπόλεις. 

Ἵ 

Ὁ) Ὰ ἰ 

Ι 

δ τοὺς πολιτευομένους παρ᾽ 

ΘΠΑΤΙΟ Χνη. 1} 

“νὝνω ει " Ἁ ᾿ Ἁ - 

δεῖνος. ὃ ἐγὼ κατέλυσα ὃ τὰς πόλεις πορϑῶν καὶ 
», ΜΡ 5 ᾿ » , ξ' ΄ 

ἵνα δ᾽ οὖν μὴ ἐπιλαϑῶώμαι οὐ χαριν 
, ιῳ ὔ ΨὍ᾿ Ο ᾽ ῇ)Ἤ “» 

ἀνέστην. ἁμάρτημα ἴσως ἡμαρτον ἀνθρώπινον. νῦν 

οὖν τίνα με βούλεσϑε ὑποσχεῖν ξημίαν ἀντὶ τούτου 

τοῦ ἁμαρτήματος ἢ τί ποιεῖν; ἀξιῶ συμβούλους ὃ 

ὑμᾶς γενέσϑαι" πότερον χαϑελεῖν δε τὸ ἔργον τοῖο 

ἐμαυτοῦ δαπάναις τὸ γεγονὸς καὶ ποιῆσαι πάντα 

ὁποῖα ἦν πρότερον; ἀλλὰ ἴσως οὐ δυνήσομαι. 

πρὸς ϑεῶν; εἴπατέ μοι. 

ἢ τί 

ἐγὼ μὲν γὰρ ὥμην ὁρῶν τὰ 

τοιαῦτα πόλεις ἄλλας φιλοτιμουμένας ; οὐ μόνον τὰς τὺ 

κατὰ τὴν ᾿4σίαν λέγω καὶ Συρίαν καὶ Κιλικίαν; ἀλλὰ 

ταύτας τὰς ἀστυγείτονας καὶ πλησίον, τὴν τῶν Νικο- 

μηδέων, τὴν τῶν Νικαέων., τοὺς Καισαρεῖς τούτους. 

εὐγενεῖς μὲν ἀνθρώπους καὶ σφόδρα Ἕλληνας. πολὺ 

δὲ μικροτέραν τῆς ἡμετέρας οἰκοῦντας πόλιν. καὶ τὉ 

ἑκάστοις, ἐὰν καὶ περὶ 

τῶν ἄλλων διαφέρωνται. τά γε τοιαῦτα ὁμοφρονοῦν - 

τας. καὶ τὸν αὐτοκράτορα τοιαῦτα ἐπιστέλλοντα τύχῃ 

τινί; ὅτι βούλεται πάντα τρόπον αὔξεσϑαι τὴν πόλιν 

ὑμῶν. ἐπιτρέψατε ὃ ἀναγνῶναι, τὴν ἐπιστολήν, 0 

ἐπειδὴ τὴν τοῦ Αφιστοτέλους μακρὸν ἣν καὶ περίερ- 

γον. --- ὥμην καὶ παρ᾽ ὑμῖν ταῦτα ἔσεσϑαι; καὶ μηδένα 

λυπήσεσϑαι τῆς πόλεως κατασκευαξομένης. καὶ τοῦ- 

τό γε ἀπέβη τοιοῦτον᾽ καὶ γὰρ ἔδοξεν ὑμῖν ταῦτα 

χαὶ πολλὰ καὶ πολλάκις συνεισεφέρετε αὐτοὶ καὶ 10 

προεϑυμεῖσϑε. τί οὖν βούλεσϑε: ἐγὼ γὰρ ὄμνυμι 

τοὺς ϑεοὺς ὑμῖν ἅπαντας; ἡ μὴν ἀντὶ τοῦ λυπεῖν 

ὑμᾶς ἤ τινας ὑμῶν ἢ δοκεῖν βαρὺς οὐκ ἂν ἑλοίμην 

ἴδιά μοι γενέσϑαι τὰ Δαρείου βασίλεια ἢ τὰ Κροί- 

σου ἢ τὴν οἰκίαν τὴν πατρῴαν τὴν ἐμὴν χρυσὴν τῷ 30 

ὄντι, ἀλλὰ μὴ ὥσπερ ὀνόματι μόνον τὴν τοῦ Νέρω- 

'νος καλοῦσιν. οὐδὲ γὰρ ὄφελος οὐδὲν οἰκέας χρυσῆς, 
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οὐ μᾶλλον ἢ χύτρας χρυσῆς ἢ τῆς πλατάνου τῆς ἐν 

Πέρσαις. πόλεως δὲ ὄφελος εὐπρεποῦς. γιγνομέ- 

νης. ἀέρα πλείονα λαμβανούσης δι᾿ εὐρυχωρίαν, 

τοῦ μὲν ϑέρους σκιάν, τοῦ δὲ χειμῶνος ἥλιον ὑπὸ 

στέγῃ. ἀντὶ φαύλων καὶ ταπεινῶν ἐρειπίων οἰκή- 

μετὰ ὑψηλὰ καὶ μεγάλης πόλεως ἄξια ἵνα ὥσπερ 

ἐπὶ τῶν εὐγενῶν πώλων καὶ τῶν σχυλάχων τὸ ἐσό- 

μενον μέγεθος εἰκάξουσιν οὗ ὁρῶντες, ἐὰν ἢ τὰ κώλασ:ν 

ὑψηλὰ καὶ μεγάλα, ἐὰν δὲ ταπεινὰ καὶ ἀναυξῇ, φα- 

σὶν ἀᾶί “ποτε μενεῖν τοιαῦτα; οὕτως ἔχῃ καὶ περὶ τὴν 

ἡμετέραν πόλιν. ἀλλὰ τί μοι περὶ τούτων νῦν λέ- 

γειν; καλῶς μέ τις ἀηδόνα ἔφη τῶν σοφιστῶν. λοι- ἢ 

δορῆσαι βουλόμενος διὰ τοῦτο, ἐμοὶ δοκεῖν. ὅτι καὶ 

τὴν ἀηδόνα γλωσσαργόν φασιν οἵ ποιηταί. ἴσως δ᾽ 

ἂν ὅμοιος εἴην τοῖς τέττιξι᾽" καὶ γὰρ ἐκεῖνοι πρὸς 

τὸν ἥλιον διψῶντες ἄδουσιν ὑπὸ ἀνοίας οὐδὲν ὠφε- 

λούμενοι. πλὴν τοσοῦτόν γὲ μόνον οὐκ ἄξιον ἴσως 

παραλιπεῖν περὶ τῶν μνημάτων χαὶ τῶν ἱερῶν. ὅτι 

τοὺς ᾿Αντιοχέας οὐκ εἰκός ἐστιν οὐδενὸς ἅψασϑαι 

τοιούτου᾽ πολὺ γὰρ ἐλάττω τόπον ἐποίουν τοῦ παρ᾽ 

ἡμῖν, ὧν ἡ πόλις ἕξ χαὶ τριάκοντα σταδίων ἐστὶ τὸ 

μῆκος. καὶ στοὰς ἑκατέρωϑεν πεποιήκασιν" οὐδὲ 

τοὺς Ταρσεῖς οὐδὲ νῦν Νικομηδεῖς, οἵ ἐψηφίσαντο"; 

τὰ μνήματα μεταίρειν. ὁ δὲ Μακρῖνος, ὃν εὐεργέτην 

5 ἀνεγράψατε τῆς πόλεως. τὸ Προυσίου τοῦ βασιλέως 

μνημεῖον μετήνεγκεν. ἐκ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὸν ἀνδριάντα. 

οὐδεὶς γάρ' ἐστι παρ᾽ ἐκείνοις φιλόπολις ἀνὴρ οὐδὲ 

ἐπιμελὴς περὶ τοὺς ϑεούς" ἀλλὰ παρά γε ὑμῖν ἦσαν 

πολλοί. πλὴν ταῦτα μὲν ὅπως ποτὲ δοκεῖ. τί γὰρ 

ἐμοὶ τῆς ἐνθάδε στοᾶς, ὥσπερ οὐκ ἔχοντά μὲ ὅποι 

βούλομαι περιπατεῖν, τὴν Ποικίλην ᾿Αϑήνησι, τὴν 

Περσικὴν ἐν Μακεδαίμονι; τὰς ἐν τῇ Ῥώμῃ τὰς χρυ- 

08 
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ΔΙ᾿ σᾶς. ἐν ταῖς τῶν Αντιοχέων, τῶν Ταρσέων, μετὰ 

πλείονος τιμῆς; ἢ μόνον ἐξιόντα μὲ καὶ περιπατή- 

σοντα. τῶν δὲ ἄλλων οὐδένα πολιτῶν. ἀλλ᾽ οὔτε 

γυμνάσιον ἐν πόλει. μόνος οὐδεὶς ἔχει γυμναζόμενος 

οὔτε στοὰν οὔτε βαλανεῖον οὔτε ἄλλο τῶν δημοσίων 

οὐδέν. ἢ ἐγὼ τετύφωμαι καὶ ἀνόητός εἶμι: πλὴν ὁ 

γὲ ἠξίωσα, συμβουλεύσατέ μοι. ὡς ἐγὼ βουλόμενος 

ὑμῖν ἀρέσκειν πάντα τρόπον ἀπορῶ. νῦν γὰρ ἐὰν 

ἅπτωμαι τοῦ πράγματος καὶ σπουδάξω γίγνεσϑαι τὸ 

ἔργον, τυραννεῖν μέ φασί τινες καὶ κατασχάπτειν 

τὴν πόλιν καὶ τὰ ἱερὰ πᾶντα. δῆλον γὰρ ὅτι ἐνέ- 

Ὁ8Ν πρησα τὸν νεὼν τοῦ Ζ]ιός. καὶ τοὺς ἀνδριάντας ἐχ 

τοῦ μυλῶνος ἐρρυσάμην. καὶ νῦν ἐν τῷ φανερῶωτά- 

τῷ κεῖνται τῆς πόλεως. ἐὰν δὲ τὴν ἡσυχίαν ἄγω, 

μὴ βουλόμενος μηδένα στένειν μηδὲ προσχρφούειν μη- 

δενί. βοᾶτε ὑμεῖς, Γιγνέσϑω τὸ ἔργον ἢ καϑαιρεί- 

σϑω τὸ γεγονός" ὥσπερ ἐμοὶ τοῦτο προφέροντες καὶ 

328 
Ν 

ὍΝ ὀνειδίζοντες. τί οὖν βούλεσϑέ μὲ ποιεῖν; ὃ γὰρ ἂν 

εἴπητε: τοῦτο ποιήσω καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων" 

οὐδὲ ἂν ἢ τις ἔργον πεποιηκὼς ὑπὲρ οὗ λόγον μὴ : 

δέδωκεν. οὐδ᾽ ἂν ἔτι ποιῶν καὶ χφήματα λαμβάνων 

ἀεὶ παρὰ τῶν κατ᾽ ἔτος ἀρχόντων, ὥσπερ εἰς τὸν 

ἄπληστον πέϑον τάδε ληψόμενος, οὐδὲ ἂν ἄλλο τι 

γίγνηται" τί γὰρ ἐμοὶ τούτων ; διὰ μὲν γὰρ τῆς στοᾶς 

οὐ διελεύσομαι, σαφώς ἴστε. ἀλλὰ πονεῖν καὶ προσ- 

ιέναι καὶ παρακαλεῖν τὸν ἀνθύπατον, ὅπως πρᾷῴως 

καὶ πρὸς δύναμιν εἰσπράττῃ τοὺς ὑπεσχημένους: καὶ 

τοῦτο ἕτοιμος ποιεῖν οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς συμ- 

βάλλεσϑαι μέφος τῆς ὑσυύχύαναε. ὥστε κουφίξεσϑαι 

τοὺς ἄλλους. μόνον ἕν τι προστάξατε" εἰ δὲ μή, τὴν 

ἡσυχίαν ἕξω βοώντων ὑμῶν, μᾶλλον δὲ ἄπειμι. οὐ 

ἊΝ γὰρ ὥσπερ ἡ ἀλώπηξ καταφαγοῦσα τὰ κρέα οὐκ ἐδύ- 
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νατο ἐξελθεῖν ἐκ τῆς δρυὸς διὰ τὰ ἐμπλησϑῆναι, κά- 
μοὶ ἐξελθεῖν διὰ τοῦτο χαλεπόν. πολὺ γὰρ γέγονα 

λεπτότερος ἢ ὅτε εἰσῆλθον. καὶ πρὸς ϑεῶν μή μοι 
νομίζετε χαρίξεσϑαι περὶ τῆς στοᾶς ἐπιβοώντες. ἐμοὶ 

δ γὰρ εἷς ἀνήρ ἐστιν ὃ χαριζόμενος ἐν τῇ πόλει σχεδὸν; 

ὡς ἐγὼ ἀκούω. καὶ μάλιστα προνοῶν τῶν ἐμοὶ συμ- 
φερόντων καὶ οὔτε φίλος οὔτε συγγενὴς οὕτως οὐ- 

δεὶς ἐμοῦ κήδεται. σκοπεῖτε δὲ εἰ δόξει καλῶς ὑμῖν 
ὑπὲρ ἐμοῦ λογίξεσϑαι καί με ἀγαπᾶν. ὃς πρῶτον οἴε- 

ταί μὲ δεῖν πολλὰ κινδυνεύσαντα καὶ πονήσαντα τὴν 
ἡσυχίαν ἐνθάδε ἄγειν καὶ τοῖς ἐμαυτοῦ προσέχειν 
καὶ μήτε ἡγεμόνας ϑεραπεύειν μήτε ἄλλην ἀσχολίαν 

μηδεμίαν ἔχειν" ἔπειτα μικρὸν τι μέρος εὑρηκότα 
τῆς οὐσίας. καὶ πρὸς ταῖς πρότερον βλάβαις ἔτι καὶ 

- 3 ὦ -"» 3 ᾽ ᾿Ὶ Ὶ 

ὑ τῆς ἀδελφῆς ἀποθανούσης. ὠφεληϑέντα μὲν μηδέν, Ὁ) 
3 Γ] Ἁ ᾽ [ν -"» ᾿ "- κΥ ; 

ἀπολέσαντα δὲ πάντα, οσὰα τῶν ἑμῶν εἶχε. δανεισα- 
χ Ἁ ᾿ ᾿ -» ᾿᾿ Υ - 

μενον τὲ. ὥστε τὰ χωρία πρίασϑαι. τοῦτο ἀποδοῦναι 
Ἁ ᾽’ Ἁ ᾿ 3 ἤ Ἁ 

τὸ χρέος καὶ τὰ πρότερον ὀφειλόμενα, καὶ μὴ στοὰν 
Ν "" Ἂ ᾽ ᾿ .» ΜΝ 211 

οἰκοδομεῖν μηδὲ ἀναλίσκειν παρὰ δύναμιν" ἔπειτα 
ἘΠῊΝ ΕΠ Δ. ΠΝ ᾿ ᾿ 

συνηϑείας οὐσὴῆς μοι πρὸς τὸν αὑτοχράτορα. ἴσως δὲ 

καὶ φιλίας. καὶ πρὸς ἄλλους πολλοὺς τοὺς δυνατωτά- 
τους σχεδὸν τι Ῥωμαίων. ἐκείνοις συνεῖναι τιμώμε- 

νον καὶ ϑαυμαξόμενον᾽ [ἀλλὰ μὴ παρ᾽ ὑμῖν πρὸς τὸν 
δεῖνα ἢ τὸν δεῖνα ἐξεταξόμενον 1 δὲ ἄρα ἀποδη- 

5 μῶν ἤδομαι, τὰς μεγίστας πόλεις ἐπιέναι μετὰ πολ- 

λοῦ ξήλου καὶ φιλοτιμίας παραπεμπόμενον. χάριν 
εἰδότων μοι παρ᾽ οὖς ἂν ἀφίκωμαι καὶ δεομένων λέ- 
γειν καὶ συμβουλεύειν καὶ ἐπὶ τὰς ἐμὰς ϑύρας ἰὸν - 

τῶν ἐξ ἑωϑινοῦ, μηδὲν ἀναλώσαντα μηδὲ προστιϑέντα., 
ὥστε ϑαυμάξειν ἅπαντας καὶ τυχὸν ἂν εἰπεῖν τινας. 

ὦ πόποι ,. ὡς ὅδε πᾶσι φίλος καὶ τέμιός ἐστιν 

ἀνθρώποις. ὅτεών τε πόλιν καὶ δῆμον ἵκηται᾿ 

ΟΝΑΤΙΟ ΧΙΤΥΙΙ. 

3 ᾿ λ . “" Ν ἢ" 21.) Γ 3 
ἀλλὰ μη δαπανᾶν μὲν ἐξ ὀλίγων ὑυπαρχοντῶν. ἀσχο-“ 
. μ».... ἃ 3 ᾿ 3 " Ἁ ΝᾺ - 

λεῖσϑαι δὲ ἀσχολίας ἀνωφελεῖς. τὸ δὲ σῶμα. ϑερα- 

πείας δεόμενον καὶ πολλῆς προσυχῆς. καταφϑείρειν 
- Χ ᾿ Ν » ͵ ν 3 

ἀμελοῦντα. τὴν δὲ ψυχὴν τοσοῦτον χρόνον ἐὰν ἄγευ- 
Ν ὔὕ - ’ ’ Ἁ 

στον φιλοσοφίας καὶ τῶν τοιούτων μαϑηματῶν,. προς : 
"ὦ ῳ , Ἃ Ν , ὦ »-“ " Ἶ 

δὲ τὸν δεῖνα ἐξετάζξεσϑαι ἡ τὸν δεῖνα καὶ κακῶς ἀκου- 
Ιὶ " 7 Ἁ » ς -" ς ,»" 

δῆ ειν ἐνίοτε καὶ δακνεσϑαι. πρὸς ϑεῶν ὁ ταῦτα. ὑπὲρ 
»" , Ἁ “ .,  νκν ᾽ 9 

ἐμοῦ φροντίζων καὶ διαλεγόμενος οὐχ οὗτος ἐστιν ἂν- 
Ἷ Ὁ ’ 3 ; ’ Ἁ 

ϑρώπων ἁπάντων εὐνούστατος ἐμοὶ καὶ μάλιστα ὑπὸ 
᾿ “» Ὁ ν ἢ 14 ν ἢ ’ ’ὔ ), 

ἐμοῦ φιλεῖσϑαι δίκαιος; οταν δὲ ἀκούω λέγειν τινὰ 

ὡς περὶ τυράννου, παράδοξον ἐμοὶ φαίνεται καὶ γε- 

λοῖον. ἐγὼ γὰρ ἐπίσταμαι τῶν τυραννῶν ἔργα τοι- 
“». .᾿. 3 ᾽ 

αὖτα. μοιχεύειν γυναῖκας ἀλλοτρίας καὶ διαφϑεέρειν 
παῖδας. ἀνθρώπους ἐλευϑέρους τύπτειν καὶ αἰκί- 

ς " 
ξεσϑαι πάντων ὁρώντων. τοὺς δὲ καὶ στρεβλοῦν, 
᾿' με ον οῖον εἰς ξέοντα λέβητα καϑιέντας. ἄλλους δὲ κατα- 

πιττοῦν᾽ ὧν οὐδὲν ἐγὼ ποιῶ" ἑτέραν δὲ γυναῖκα τύ- 
ραννον Σεμέίραμιν. ὅτι πρεσβυτέρα τὴν ἡλικίαν οὖσα 
χαὶ μάχλος ἠνάγκαξε συγγίγνεσϑαί τινας ἑαυτῇ. τῶν 

δὲ τυράννων οὐδένα ἀκήκοα ταῦτα ποιοῦντα. ἔ πρε-: 
σβύτην ϑρασύν. ὧν τί πρὸς ἐμέ ἐστιν; ἢ ὅτι τὴν 
οἰκίαν οἰκοδομῶ πολυτελῶς, ἀλλ᾽ οὐκ ἐῶ πίπτειν: 

ἢ ὅτι πορφύραν αὐτὸς ἡμφίεσμαι, ἀλλ᾽ οὐ φαῦλον 
τριβώνιον; ἀλλ᾽ ὅτι κομῶ καὶ γένεια ἔχω ; τοῦτο δ᾽ 
ἴσως οὐ τυραννικόν ἐστιν, ἀλλὰ βασιλικόν. ἔφη δ᾽ 
οὖν τις ὅτι χαὶ τὸ κακῶς ἀκούειν καλῶς ποιοῦντα 

καὶ τοῦτο βασιλικὸν ἐστιν. 
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ὑμῖν οὐχ ὑπήκουσε; καὶ τὴν εὐφημίαν τὴν εἰς ἐμέ, 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ. || ὠ ἐγὼ δέομαι, τρέψατε εἰς ἅπαντας. ὥσπερ γὰρ ἐν 
' ἑστιασει πᾶνυ αἰσχρὸν ἐστιν ἕνα τῶν κατακειμένων 

Πρῶτον μέν, ὦ ἄνδρες, τῷ κρατίστῳ Οὐαρηνῷ πίνειν, καὶ διὰ τοῦτο μὴ μόνον τῷ οἰνοχύῳ δυσκολαί- 

δεῖ χάριν ἡμᾶς εἰδέναι καὶ διὰ τὴν ἄλλην προϑυ- νομὲν, ἀλλὰ καὶ τῷ πίνοντι, τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐν τοῖς 5 

μίαν, ἣν ἐπιδέδεικται πρὸς τὴν πόλιν, καὶ ὅτι βου- ΕἼ ̓ πολιτικοῖς ἐπαίνοις ἐστί. καὶ ταῦτα ποιοῦντες αὗ- 
λομένοις ἡμῖν ἐκκλησιάσαι πάλιν ἐφῆκεν οὐ μόνον τοὺς κοσμήσετε, ὡς ἔστι κόσμος πόλεως μέγιστος 

δ ἑτοίμως; ἀλλὰ καὶ ἡδέως. τοῦτο γὰρ ἣν πιστεύοντος ὁ τῶν πολιτῶν ἔπαινος. ἐπὶ τίνει γὰρ ἄλλῳ μέγα 

ὑμῖν καὶ εἰδότος ὅτι πρὸς οὐδὲν ἄτοπον χρήσεσϑε τῇ φονθνοὶ οὐ μἐεγέϑει μὲν ἕτεραι διαφέρουσι. πόλεις 

ἐξουσίᾳ. οὔτε γὰρ ξύλα χλωρὰ δήπουϑεν οὐδεὶς συν- β καὶ νὴ Δία πλούτῳ καὶ περιουσίᾳ καὶ τοῖς δημοσίοις ιτ0 

τίϑησιν, ὥστε κάεσϑαι, προειδὼς ὅτι ἀνάγκη γενέ- οἰκοδομήμασιν: ὃν δὲ τοῦτό ἐστιν, ὧ φιλοτιμούμεϑα 

σϑαι καπνὸν πολὺν καὶ ἄτοπον, οὔτε τεταραγμένον σχεδὸν πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους, τὸ ἔχειν ἄνδρας 

ιυ δῆ ἥμον εἰς ταὐτὸ συνάγει νοῦν ἔχων ἡγεμών. ἀλλὰ β ἱκανοὺς καὶ πρᾶξαι καὶ εἰπεῖν, καὶ τὸ μέγιστον, ἀγα- 
ἂν μή τις μείξων ἀνάγκη καταλάβῃ. νῦν οὖν ὑμέ- ᾿ς πῶντας τὴν πατρίδα. ἐὰν δέ τις ὑμῶν τοῦτο ἀφέλη- 

τερον ἔργον ἐστὶ μὴ ψεύσασϑαι αὐτοῦ τὴν διάνοιαν, ται. ποίας πόλεως καὶ τῆς βραχυτάτης δόξετε ἀμεί- 15 
ἀλλ᾽ ἐπιδεῖξαι σωφρόνως καὶ καλῶς αὑτοὺς ἐκκλη- νους; νῦν γάρ, ἐὰν διενεχϑῆτε πρός τινα πόλιν, ὃ ὃ 
σιάξοντας. καὶ πρῶτον, ἐμοὶ δοκεῖν, καλλωπίσασϑαι μηδεὶς ποιήσειε ϑεῶν,. ἔπειτα ἐκεῖνοι τοὺς ἡμετέρους 

, τῇ φιλίᾳ τῇ πρὸς ἀλλήλους καὶ ὁμονοίᾳ; κἂν δεῦρο πολίτας λοιδορῶσι λέγοντες ὅτι εἰσὶν ἄρπαγες, ἄπι- 

ἀφέκηται παρακληϑείς, περὶ μὲν τῶν ἄλλων ὧν στοι, πῶς οἴσετε; πῶς ἕξετε χαλεπῶς: οὖκ εὐϑὸν 

ἐβοᾶτε ὑπερϑέσϑαι" ξητήσει γὰρ αὐτὸς τὰ δημύσια, βοήσετε, λοιδορήσεσϑε, εἶς χεῖρας τυχὸν ἐλεύσεσϑε, 20 

χὰν ὑμεῖς κωλύειν ϑέλητε. τὸ δὲ νῦν εὐχαριστήσατε ὃ γέγονε πολλάκις πρότερον; εἶθ᾽ ἃ λεγόντων ἕτέ- 

καὶ δεξιώσασϑε καὶ μετ᾽ εὐφημίας καὶ τιμῆς τπο-" ρῶν οὐκ ἀνέχεσϑε ἀκούοντες. ταῦτα ἐρεῖτε αὐτοὶ 
δέξασϑε, ἵνα μὴ ὥσπερ ἰατρὸς πρὸς νοσοῦντας ὑπό- Ὅν καϑ' ἑαυτῶν; [ἐών ποτε γένηται διαφορά, κἀκεῖνοι 

πτῶως καὶ ἀηδῶς ϑεραπείας ἕνεκεν, ἀλλ᾽ ὡς πρὸς προφέρωσιν ὑμῖν τὸ πονηροὺς ἔχειν πολίτας, τὸ στα- 
ὑγιαίνοντας ἡδέως καὶ προϑύμως παρῇ. καὶ γὰρ δὴ 3) ΜΝ σιάξειν, οὐχ αἰσχύνεσϑε .] ὡς ἔγωγε τοὺς ϑεοὺς ὑμῖν 20 

νῦν μὲν ἄπεισι μετὰ τὴν τήμερον ἴσως ἡμέραν; ἀφι- ὀμνύω πάντας, ῇ μὴν σφόδρα ἠχϑέσϑην ξἰπόντος μοί 

κνεῖται δὲ ὀλίγον ὕστερον" καὶ τότε. ἂν μὴ πρότερον ᾿ τινος. “ιάλλαξον τὴν πόλιν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἡγανά- 

7 αὐτοὶ πείσωμεν ὑμᾶς, εἴ τις ἄρα τῶν δημοσίων ἔχει κτησα. μὴ γὰρ ἴδοιμι τὴν ἡμέραν ἐχείνην. ἐν ἡ 

τι. καὶ δικασταῖς καὶ διαιτηταῖς ἀλλήλοις χρησάμε- διαλλαγῶν ὑμεῖς δεήσεσϑε, ἀλλ᾽ εἰς ἐχϑρῶν, φα- 

νοι. τότε ἐξέσται καὶ λέγειν καὶ καταβοᾶν. τὸ γὲ μὴν σί, κεφαλὰς τὰ τοιαῦτα τρέποιτο, τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς τοὺς 30 

προεξανίστασϑαι μὴ σφόδρα ἄγνωμον ἧ. ποῦ γὰρ χαταράτους Γέτας. εἰς μηδένα δὲ τῶν ἄλλων τῶν 

ἀπεπειράϑητε ἢ πότε ἠξιώσατε παρ᾽ αὐτῶν; ἢ τίς ὁμοεϑνῶν. τί γὰρ ἂν εἴη τῆς ἡμετέρας ἐπιδημίας 
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2520} 

ὄφελορ, εἰ μὴ πρὸς τὰ τοιαῦτα πειϑομένους ὑμᾶς Ὁ 

ἄγοιμεν. λόγων ἀεὶ συναγωγῶν ὁμονοίας καὶ φιλέας 
" , γ δ᾽ Ν,. Δ. , ν α΄. νΝ " 
συ αμενοι . χαϑ' οσον οἱοί τὲ ἔἕσμὲν.. ἔχθραν δὲ καὶ 

ἔριν καὶ φιλονεικίαν ἄλογον καὶ ἀνόητον ἐξαιροῦντες 

πάντα τρόπον. καλὸν γὰρ δὴ καὶ συμφ ἕρον ὁμοίως 

ἅπασι πόλιν ὁμογνώμονα ὁρᾶσϑαι καὶ φίλην αὑτῇ καὶ 

συμπαϑῆ᾽ [κάλλιστον ϑεαμάτων,. εὐδαιμονέστατον δὲ 

ἁπάντων κτημάτων. μία γνώμη περὶ πάντων φαινο- 

μένη ψόγον τε καὶ ἔπαινον ἐπὶ ταὐτὸ φέροντας. τοῖς 

τε ἀγαϑοῖς καὶ τοῖς φαύλοις πιστὴν ἑκατέροις μαρτυ- 

ρέαν. καλὸν γάρ; ὥσπερ ἐν χορῷ τεταγμένῳ.. συν- 

άδειν ἕν καὶ ταὐτὸ μέλος. ἀλλὰ μὴ πονηροῦ τρόπον 

ὀργάνου διαφέρεσϑαι διπλοῦς φϑόγγους τε καὶ ἤχους 

ἀποφαίνοντας ἀπὸ διπλῶν καὶ ποικίλων ἡϑῶν᾽ ἐν 

5 ᾧ σχεδὸν ἥ τε καταφρόνησις καὶ δυστυχία. καὶ τὸ μη- 

δὲν ἰσχύειν μήτε παρ᾽ ἑαυτοῖς μήτε παρὰ τοῖς ἡἣγε- 

μόσιν. οὔτε γὰρ τῶν ἀσ υμφώνων χορῶν οὐδεὶς" 

ἀκούει ῥᾳδίως ὅ.τι λέγουσιν οὔτε τῶν διαφερομένων 

ὥσπερ γὰρ ἐν μιᾷ νηὶ 1 πλέοντας οὐ δυνατὸν 

ἀλλ᾽ ἅμα 

πάντας. οὕτως οὐδὲ τοὺς συμπολιτευομένους. πρέ- 

πει δὲ ὑμῖν παιδείᾳ διαφέροντας καὶ φύσει καὶ τῷ 

ῦντι καϑαρῶς ῦντας Ἕλληνας ἐν αὐτῷ τούτῳ τὴν 

πολλὰ δ᾽ ἂν οἶμαι περὶ 

τὸ μέγεϑος τῆς ὑποϑέσεως: 

πόλεων. 

οἶμαι χωρὶς ἕκαστον σωτηρίας τυγχάνειν, 

γενναιότητα ἐπιδεικνύναι. 

5 τούτων ἔλεγον καὶ πρὸς 

εἰ μὴ τό τε σῶμα κομιδῇ φαύλως εἶχον ὑμᾶς τὲ: 

ὕπερ ἔφην. οὐχ ἑώρων διαμένοντας. οὐδὲ γὰρ γέ- 

γονεν οὐδὲ φύεται παρ᾽ ὑμῖν τοῦτο τὸ νόσημα": 

ἀλλὰ ἴσως βραχεῖα τιβ ὑποψία. ἧς καϑάπερ ὀφϑαλ- 

μέας παρὰ τῶν ἐγγὺς ἀπελαύσαμεν. εἴωϑε δὲ τοῦτο 

συμβαίνειν καὶ τῇ ϑαλάττῃ πολλάκις᾽ τοῦ βυϑοῦ 

χλυσϑέντος ἰσχυρῶς καὶ χειμῶνος ἔξω γενομένου 

Ἱ 

42 Ὕ 
.1}} : Ὅ 

ι τὸ ἔργον. 

“λ" δ ἊΝ “ ἤγηνιἉ 

 Μέαν ἑχοντὶ διδῶσιν" 
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ἤ)Ἅ 3 ᾽ Γ 

πολλάκις ἀδήλως ἐπεσήμηνε καὶ τοῖς λιμέσιν. οἴεσϑε 
ἀγορᾶς καὶ ϑεάτρου καὶ γυμνασίων καὶ στοῶν καὶ 
χρημάτων εἶναί τι ὄφελος τοῖς στασιάξουσιν ; οὐ ταῦ- 

’ , "Ἢ “ , 

τά ἐστι τὰ ποιοῦντα πόλιν καλήν, ἀλλὰ σωφροσύνη. 
’ ᾿ ἢ " , , ᾿ 

φιλία, τὸ πιστεύειν ἀλλήλοις. ὅταν δὲ τὴν βουλὴν. 
᾿ ᾿ » ᾿ 

ψέγητε. τοὺς προεστῶτας, τοὺς ἐξειλεγμένους. . οὐχ 
᾿ Ἁ Ἁ "» 

αὑτοὺς ψέγετε; εἰ γὰρ οἵ βελτίους ὑμῶν εἰσι πονη- 
." ,᾿.»᾿ « Ἢ .μ»Ἀ ῃ . ἔ “ςὖἝλγΨ ᾿ 

ροέ, τί δεῖ περὶ τῶν ἄλλων ὑπολαβεῖν; ἡμεῖς ἄρα τὰ 
Ὃ » , , 3 " 3 ᾽ Ἶ » ἰὴ 

αὑτῶν ἀπολέσωμεν, οὐδείς φησιν". ἀλλ εὖ ἴστε οτι 
, ’ "" Ι ᾿ ᾽ 

ἐν πάσαις ταῖς πόλεσίν ἐστι χρήματα δημόσια καὶ 

ταῦτα ἔχουσιν ἔνιοι. τινὲς μὲν δι᾿ ἄγνοιαν, τινὲς δὲ 
ἄλλως" καὶ δεῖ προνοεῖν καὶ σώξειν, οὐ μέντοι μετὰ 
“ 3 Ἀ Ἀ Ὰ - τ “" 

ἔχϑρας οὐδὲ μετὰ διαφορᾶς. οὕτοι φιλοτιμοῦνται. 
ΡΝ ἤ ᾿ - 3 Ὶ »" ᾿ 

πολλάχις ὑμῖν παρ᾽ αὑτῶν εἰσενηνόχασι. πείϑετε 
᾿ , “ως ἊΝ ᾿ - 

αὕτους. παρακαλεῖτε" ἂν ἀντιτείνωσι. δικαιολογεῖ- 
Ἁ ; ι , : 

σϑε πρὸς μόνους μηδενὸς παρόντος ἔξωϑεν. οὐχ 
Ρ ω . » Ι] " Ἵ ““ νΥν -»ο» 

υμεῖς ἐστε οὗ πολλακις ἐπαινοῦντες ἡμᾶς δι΄ ολὴης τῆς 
ῥ ἢ ᾿ ᾿ Ἁ 3 - " ᾿ Α 

ημέρας. τοὺς μὲν ἀριστεῖς λέγοντες. τους δὲ Ολυμ- 
᾿ ᾿. ΝΑ » Ἁ Ἁ ᾿ 

πίους. τοὺς δὲ σωτῆρας. τοὺς δὲ τροφέας ; εἶτα πρὸς 
,, » 3 Ὁ "" “ ἤ. 

“Ἰιἰὸς καὶ ϑεῶν παρ᾽ αὑτοῖς ψευδομαρτυριῶν ἁλώ-- 
σεσϑε:; καὶ πότερον νῦν ταῦτα ὀργιξόμενοι λέγετε ἢ 
τότε ἐχεῖνα κολακεύοντες. καὶ νῦν ἀπατώμενοι μᾶλ- 
᾿" Ἢ ’ { " 3 Ἵ -»Ὕ - 

λον ἡ τότε ἐξαπατῶντες; οὐ παυσεσϑεὲ τῆς ταραχῆς 
’; ν ἤ ᾿ “᾿ ’ 

καὶ γνώσεσϑε ὅτι πάνυ χαρίεντας ἔχετε πολίτας καὶ 

πόλιν δυναμένην εἶναι μακαρίαν; ἣν ἐγὼ πολλὰ 
»» Ἁ ᾿"" - , “»" “ 

δύναμαι σὺν τοῖς ϑεοῖς ἀγαϑὰ ποιῆσαι. τούτους ἔχων 
ν: “- ν᾽ 

συναγωνιξομένους. λέγων τὸ τῆς παροιμίας, εἷς ἀνὴρ 
αν. κα ἢ ϑη.ῦ»"ν ᾽ , Ω 3 "ἢ 
οὐδεὶς ἀνὴρ. ἀλλ᾽ ἴσως ἐδυσχερανατὲ οτι οὐκ ἐγένετο 

᾽ Ἵ ᾽ 

γίγνεται καὶ σφόδρα ἔσται ταχέως. μά- 
λιστα τούτων προϑυμουμένων καὶ σπουδαξόντων. : 

3 ᾿ Ἂ ὁ . ς 
οὐδὲ γὰρ ἄκοντες υμῖν ὑπέ- 

᾿ς Ἁ ᾿ Ἁ ᾽ Ὁ . 

διὰ τί δὲ παρὰ τούτων μὲν ἀπαιτεῖτε, ὄχοντο. σταρ 
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ἐμοῦ δὲ οὐκ ἀπαιτεῖτε; ὅτι δοκῶ παρεσχηκέναι ὑμῖν; 

ἔπειτα οἴεσϑέ μὲ τοῦτο ἐμποιεῖν, εἰ τὴν ἐμαυτοῦ 

πατρίδα τιμιωτέραν ἐποίησα χρημάτων τινὰ ἀφορ- 

μὴν παρασχών, [ὥσπερ] ἀπὸ τῶν βουλευτικῶν καὶ 

νὴ Δία ἀπὸ τῶν προσόδων. ηὐξημένων διὰ τὴν 
.}, 

διοίκησιν; ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὅμοιά ἐστιν ὥσπερ ἂν ἢ 

εἰ ηὐξάμην ὑπὲρ ὑμῶν, οἱ ϑεοὶ δὲ ἐποίησαν" κἂν 

πάλιν δυνηϑῶ. ποιήσω πάλιν. δυνήσομαι δὲ εὐϑυ- 

μῶν φίλους ἔχων τοὺς ἐνθάδε, καὶ οὐδὲν ὑμῖν λο- 

γιοῦμαι τῶν τοιούτων. οὐδὲ γὰρ οἱ γονεῖς τοῖς τέ- 

χνοις ἀντὶ τῶν ἀναλωμάτων τὰς εὐχὰς λογίζονται. 

οἴεσϑε ὅτι περὶ στοᾶς ἦν ἂν ἐμοὶ λόγος ἢ ἄλλου 

τινός. εἰ ἑώρων ὑμᾶς διαφερομένους ; ἀλλὰ τοῦτό γε 

ὅμοιον ἦν ὥσπερ ἂν εἴ τις ἄνϑρωπον νοσοῦντα καὶ 

φρενίτιδι ἐχόμενον, δέον οἶμαι καταπλάσαι κατακλί- 

ναντα. ὃ δὲ ἀλείφοι μύρῳ καὶ προσφέροι στέφανον᾽ 

ταῦτα ἐκ περιουσίας ἐστὶ τοῖς ὑγιαίνουσι τοῖς μηδὲν 

ἔχουσι κακόν. οὐκ οἴεσϑε τοὺς ᾿3“9ϑηναίους. ὅτ᾽ ἐστα- 

σίαξον καὶ τοὺς πολεμίους ἐπηγάγοντο καὶ προεδί- 

δοσαν ἀλλήλους οἵ ἐψλνφοι καὶ τὰ Προπύλαια 

ἔχειν καὶ τὸν Παρϑενῶνα καὶ τὰς στοὰς καὶ τὸν 

Πειραιᾶ, ἀλλὰ οἰμώξουσιν αὐτοῖς μεῖξον ἐπήχει τὰ 

Προπύλαια καὶ τὰ νεώρια καὶ ὃ Πειραιεὺς αὐτός. 

καίτοι μεγάλη καὶ πολυάνϑρωπος πόλις στασιαζουσα 

χαὶ κακῶς φρονοῦσα δύναται χρόνον τινὰ ἐνεγκεῖν 
, ν , . 1 "μὲ » δ΄ ὦ ς “ὦ 

τὴν δυστυχίαν" ἀλλ᾽ ὁμῶς καὶ ταῦτα ορᾶτε ὁποῖα 
" " ᾽ ᾿ ᾽ ᾿ ’ 

ἐστιν. οὐ κατηγοροῦσιν ἀλληλῶν. οὐκ ἐξελαύνουσιν, 

οὐ τοὺς μὲν εἰς τὴν βουλὴν εἰσάγουσι καὶ ἑτέρους 
ΙΒ 

ἐξάγουσιν: οὐχ ὥσπερ ἐν σεισμῷ πάντα κινεῖται καὶ" Ἷ 

πάντα μετέωρά ἐστι καὶ οὐδὲν βέβαιον ; οὐκ εἰς τοῦτο 
δι ,. 3 ω - ιν - 1 ; 

ἥκουσιν ὥστε μὴ ἀρκεῖσϑαι τοῖς αὐτῶν ηγεμοσιν. 
““ "- 3 ἤ. ἤ 

ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν τοῖς ἀνιάτοις νοσήμασι, δέονται ξένων 
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“ »" “ ,. Ἁ -" -»Ἢ , 

ἰατρῶν. καὶ τοῦτο δὴ τὸ τῶν χαλεπῶν ἵππων γιγνο- 
᾿ Ὅ" κ᾿ Ἁ “ 

φΝ μενὸν ἐστιν" οτὰαν ὁ χαλινος μὴ κατισχύῃ. ψαλιον 

αὐτοῖς ἔξωϑεν ἐμβάλλεται. ἐμοὶ μέλει μὲν καὶ τοῦ 

χκαϑ᾽ ὑμᾶς, μέλει δὲ καὶ τοῦ κατ᾽ ἐμαυτόν. εἰ γὰρ 

φιλόσοφος πολιτείας ἁψάμενος οὐκ ἐδυνήϑη παρέχειν : 

ὁμονοοῦσαν πόλιν, τοῦτο δεινὸν ἤδη καὶ ἄφυκτον, 

ὥσπερ εἰ ναυπηγὸς ἐν νηὶ πλέων μὴ παρέχοι τὴν 

ναῦν πλέουσαν, καὶ εἰ κυβερνήτης φάσκων εἷναι πρὸς 

αὐτὸ τὸ κῦμα ἀποκλίνοι. ἢ λαβὼν οἰκίαν οἰκοδόμος 

ὁρῶν πίπτουσαν, ὃ δὲ τούτου μὲν ἀμελῶν. κονιῶν 

δὲ καὶ χρίων οἴοιτό τι ποιεῖν. εἴ μοι προέκειτο νῦν 

ὑπὲρ ὁμονοίας λέγειν. εἶπον ἂν πολλὰ καὶ περὶ τῶν 

ἀνθρωπίνων καὶ περὶ τῶν οὐρανίων παϑημάτων᾽ 

ΠΑ ὅτι τὰ ϑεῖα ταῦτα καὶ μεγάλα ὁμονοίας τυγχάνει δεό- 

μενα καὶ φιλίας" εἰ δὲ μή, κίνδυνος ἀπολέσϑαι καὶ 

φϑαρῆναι τῷ καλῷ τούτῳ δημιουργήματι τῷ κόσμῳ. 

ἀλλ᾽ ἴσως μακρολογῶ. δέον βαδίξειν καὶ παρακαλεῖν 

τὸν ἡγεμόνα. τοσοῦτον δὴ μόνον ἐρῶ" οὐκ αἰσχρόν 

ἐστιν, εἰ μέλιτται μὲν ὁμονοοῦσι, καὶ οὐδεὶς οὐδέποτε 

ἑύρακεν ἑσμὸν στασιάζοντα καὶ μαχόμενον αὑτῶ" 

συνεργάξονται δὲ καὶ ξῶσιν ἅμα καὶ παρέχουσαι τὴν 

τροφὴν αὑταῖς καὶ χρώμεναι. τί οὖν; οὐχὶ κἀκεῖ 

γίγνονται κηφῆνές τινες λεγόμενοι, χαλεποὶ καὶ κατε- 

σϑίοντες τὸ μέλι; νὴ Δία. γίγνονται μέν᾽ ὅμως δὲ 

καὶ τούτους πολλάκις ἐῶσιν οἱ γεωργοί, μὴ βουλό- Ὁ 

μενοι ταράττειν τὸν ἑσμόν, καὶ βέλτιον νομίξουσι πα- 

ραναλίσκειν τοῦ μέλιτος ἢ πάσας ϑορυβῆσαι τὰς με- 

λίττας. οὐ μέντοι παρ᾽ ἡμῖν τυχὸν οὐδείς ἐστι κηφὴν 

ἀργός. βομβῶν σαϑρόν. γευόμενος τοῦ μέλιτος. καὶ 

μέντοι καὶ μύρμηκας πανὺ ἡδέως ἰδεῖν ἔστιν, ὅπως ᾿ 

μὲν οἰκοῦσι μετ᾽ ἀλλήλων εὐκόλως, ὅπως δὲ ἐξίασιν. 

ὕπως δὲ τὰ βάρη μεταλαμβάνουσιν, ὅπως δὲ παρα- 
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χωροῦσιν ἀλλήλοις τῶν ὁδῶν. οὔκουν αἰσχρὸν ἀν- 

ϑρώπους ὄντας ἀφρονεστέρους εἶναι ϑηρίων οὕτω 

μικρῶν καὶ ἀφρόνων: ταῦτα μὲν οὖν ἄλλως ἐρρήϑη: 

τρόπον τινά. στάσιν δὲ οὔτε ὀνομάξειν ἄξιον παρ᾽ ἡμῖν 

5 μήτε λεγέτω μηδείς. ἀλλά μοι δοκεῖ περικαϑήραντας 

τὴν πόλιν μὴ σκίλλῃ μηδὲ δαδί, πολὺ δὲ καϑαρω- 

τέρῳ χρήματι τῷ λόγῳ κοινῇ πράττειν τὰ λοιπά, καὶ 
- ᾽ , ἃ » " " ἣ : 

περὶ τῶν ἀγορανόμων καὶ τῶν ἄλλων φροντίξειν καὶ" 

τὴν βουλὴν παρακαλεῖν πρὸς ταῦτα, ἵνα, ὥσπερ εἴω- 

ϑε, προνοῇ τῆς πόλεως" ἔσται γὰρ ὑμῖν πάνυ ῥάδια. 

τοῦτο δὲ ἄξιον ὑμῖν σπουδάσαι καὶ διὰ τὸν ἄρχοντα. 

ὃν πεποιήκατε, ἵνα μὴ λαβόντες ἄπειρον ἄνϑρωπον 

ἔπειτα ἐν κλύδωνι καὶ σάλῳ ἐᾶτε. 

ΠΑΡΑΙΤΉΣΙΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝ ΒΟΥΛΗ͂Ι. 

Τοῖς ἐπιεικέσιν ἀνϑρώποις καὶ πεπαιδευμένοις 

οὔτε ἀηδὲς τὸ ἄρχειν οὔτε χαλεπόν. ἥδονται μὲν γὰρ 

οὐδενὶ μᾶλλον ῆ τῷ εὖ ποιεῖν" τῷ δὲ ἄρχοντι πόλεως 

ἢ ἔϑνους ἢ καὶ πλειόνων ἀνθρώπων οὐ μόνον ἐξου- 

σία πλείστη τοῦ εὐεργετεῖν ἐστιν, ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη 
“ πων ) 8 γ “ . ᾿ , , Ὶ ᾽» 

σχεδον᾽ εἰ δὲ μη. οὐκ ἄνεχονται τὸν βλαβερὸν ἀθ- 

χοντα οὐχ ὅπως ἄνϑρωποι, [ὃ δὴ δοκεῖ πάντων δρι- 

μύτατον εἶναι.] ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν ϑηρίων τὰ ἀφρονέ- 

στατα. οὔτε γὰρ βόες ῥαδίως ὑπομένουσι βουκόλων 

ἀμέλειαν οὔτε αἰπόλια καὶ ποῖμναι τοὺς φϑείροντας 

νομέας. τὰ μὲν γὰρ ἀποφεύγει καὶ οὐ πείϑεται. τὰ 

5 δὲ χαὶ ἀμύνεται τοὺς πονηροὺς προστάτας. οἱ δ᾽ 

ἵπποι τοὺς ἀμαϑεῖς ἡνιόχους ἀποβάλλοντες πολὺ 

κάκιον κολάζουσιν ἢ ἐκεῖνοι τῇ μάστιγι παίοντες. 
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ἩΤᾺ Τούτων δὲ ἁπάντων ἄνϑρωπος δεινότατόν ἐστι καὶ 

πλείστην ἔχον σύνεσιν" ὥστε κακῷ μὲν ἡγεμόνι πάν- 

τῶν ἐχϑρότατον, τῷ δὲ ἀγαϑῷ πάντων εὐνούστατον. 
δων χη "" ϑ . 

ἡδὺ μὲν οὕτω τοῖς ἐπισταμένοις τὸ ἄρχειν" χαλεπὸν 
νἣ ᾿] "1 » »" 3 ᾿Ἶ - Υ̓͂ ᾽ , -“ 

ὩΝ δὲ οὐκ ἂν εἴη πρᾶγμα οὐδὲν τῷ μελετήσαντι ἐξ ἀρχῆς : 
"»ΌὈ-΄5Σ66ἜΨΝ 

χαὶ παρεσκευασμένῳ πρὸς αὐτό. ὁ δὲ τῷ ὄντι φιλό- 

σοφος οὐκ; ἄλλο τε φανήσεται διανοούμενος ἢ τὸ πῶς 

ἄρχειν καλῶς δυνήσεται καὶ αὑτοῦ καὶ οἰκίας καὶ 

πόλεως τῆς μεγίστης καὶ συλλήβδην ἁπάντων ἀν- 

ϑρώπων, ἂν ἐπιτρέπωσι" καὶ αὐτὸς μὲν οὐ προσδε-- 

ἥσεται οὐδενὸς ἄρχοντος ἀλλ᾽ ῇ τοῦ λόγου καὶ τοῦ 

ϑεοῦ. τῶν δὲ ἄλλων ἀνθρώπων ἐπιμελεῖσϑαι καὶ 

φροντίζειν ἱκανὸς ἔσται. καὶ τοῦτο οὐδὲ τοὺς βασι- 

λέας αὐτοὺς λέληϑεν οὐδὲ τῶν ἐν ταῖς δυναστείαις 

ὅσοι μὴ τελέως ἄφρονες. τῶν γὰρ πεπαιδευμένων 

ἐν τοῖς μεγέστοιρ δέονται συμβούλους σφίσι γῦνε 

σϑαι. καὶ τοῖς ἄλλοις προστάττοντες αὐτοὶ παρ᾽ 

ἐκείνων προστάγματα λαμβάνουσιν ἃ δεῖ πράττειν 

χαὶ τίνων ἀπέχεσϑαι᾽ ὥσπερ τὸν ᾿Ἵγαμέμνονα ἱμων!. 

φός φησιν ἀεὶ προσδεῖσϑαι τῆς γνώμης τοῦ Νέστορος": 

χαὶ ὁσάκις αὐτῷ συμβουλεύοντι μὴ ἐπείσϑη. ὀδύρε- 

᾿ν᾿»»" καὶ παραχρῆμα μετανοεῖν. Φίλιππος δέ. ὃς δο- 

κεῖ δεινότατος γενέσθαι τῶν βασιλέων. “᾿φιστοτέ- 

λὴν ἐπηγάγετο τῷ υἱεῖ ᾿Αλεξάνδρῳ διδάσκαλον καὶ 

ἄρχοντα, ὡς αὐτὸς οὐχ ἱκανὸς ὧν παιδεῦσαι τὴν βα- 

σιλικὴν ἐπιστήμην, ἀλλὰ τῶν μὲν ἄλλων Μακεδόνων 

καὶ Θρᾳκῶν καὶ Ἰλλυριῶν καὶ τῶν Ἑλλήνων ἁπάν- 

τῶν ἠξίου ὁ ἄρχειν; τὸν δὲ υἱὸν ἑτέρῳ παρεδίδου ἀρ- 

χϑησόμενον . καὶ τοσαύταις μυριάσι προστάττων ἑνὶ 

ἐκείνῳ προστάττειν οὐχ ὑπέμενεν. οὐ γὰρ ἴσον ἡγεῖ- 

το κέν υνον εἶναι αὑτῷ, εἰ περὶ τοὺς ἄλλους ἐξαμαρ- 

τάνοι ἢ εἴ τι περὶ τὸν υἱόν. καίτοι πρότερον αὐτὸς 

10. τ᾿. 10 
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ἐν Θήβαις ὁμηρεύων Πελοπίδα τε συνῆν. ἀνδρὶ πε- 

παιδευμένῳ, ὥστε καὶ ἐραστὴν ἔφασαν αὐτοῦ τὸν 

Πελοπέδαν γενέσϑαι., καὶ Ἔπαμειν "ώνδου τά τε ἔργα 

ἑώρα καὶ τῶν λόγων δὲ ἤκουεν, ὃς οὐκ ἀπὸ ταὐτο- 

5 μάτου τοσοῦτον ἴσχυσεν ἐν τοῖς Ἕλλησι καὶ τοσαύτην 

μεταβολὴν ἐποίησεν ; ὥστε καταλῦσαι “ακεδαιμονέ- 

οὐς τοσοῦτον χρόνον ἄρχοντας, ἀλλὰ Μύσιδι ὁμιλήσας 

τῷ Πυϑαγόρου μαϑητῇ. ὅϑεν οἶμαι πολὺ διήνεγκεν 

᾿ Φίλιππος τῶν πρότερον ἐν Μακεδονία βασιλε υσᾶν- 

τῶν. 
᾽ ἤ νι , ᾿ ἊΝ ᾽ " .γ ν ᾽ 

ἐθάρρει τὸν ᾿Δλέξανδρον αὐτὸς διδάσκειν. εὕροι ὃ 
" " ν “- 3 ν᾽ 

ἄν τις σπανίως μὲν φιλοσόφους ἀρξαντας ἐν τοῖς ἀν- 
᾿ , ᾽ μι ᾿ 

ϑρώποις; λέγω δὲ τὰς ὠνομασμένας ἀρχάς. , στρατη- 

γοὺς ἢ σατράπας ἢ βασιλέας καϑισταμένους" πλεῖστα 

ι5 δὲ καὶ μέγιστα ἀπολαύσαντας αὐτῶν ἀγαϑὰ τοὺς ἀρ- 

γῳ. 

μ 

χομένους᾽ Σόλωνος μὲν ᾿4ϑηναίους καὶ ᾿Αριστείδου 

καὶ Περικλέους τοῦ ᾿ἀναξαγόρου μαϑητοῦ, Θηβαίους 

δὲ Ἐπαμεινώνδου, Ῥωμαίους δὲ Νόμα,. ὅν φασί τι- 

νὲς τῆς Πυϑαγόρου σοφίας μετασχεῖν" Ἰταλιώτας δὲ 

; σύμπαντας τῶν Πυθαγορικῶν, τοσοῦτον χρόνον εὐ- 

δαιμονήσαντας καὶ μετὰ πλείστης ὁμονοίας καὶ εἰρή- 

νης πολιτευσαμένους. ὅσον ἐκεῖνοι χρόνον τὰς πό- 

λεις διεῖπον. καὶ κοινῇ δὲ τὰ ἰσχυρότατα τῶν ἐϑνῶν,. 

ἐπειδὴ οὐ δύνανται ἀεὶ βασιλεύεσϑαι ὑπὸ τῶν φιλο- 

)» σόφων, ἐπιστάτας τοῖς βασιλεῦσι καὶ ἄρχοντας τού- 

τους ἀπέδειξαν" Πέρσαι; μὲν οἶμαι τοὺς καλουμένους 

παρ᾽ αὐτοῖς μάγους, ῦτι τῆς φύσεως ἡσαν ἔμπειροι 

καὶ τοὺς ϑεοὺς ἤδεσαν ὡς δεῖ ϑεραπεύειν᾽" Αἰγύ- 

πτιοι δὲ τοὺς ἱερέας. οἱ τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην εἶχον 

᾽ τοῖς μάγοις, τῶν ϑεῶν ἐπιμελούμενοι καὶ τὰ σύμ- 

παντα γιγνώσκοντες ὅπῃ τε καὶ ὅπως ἔχοι" Ἰνδοὶ δὲ 
-«“ ᾿ »᾿ Ἂ ἤ " " 

Βραχμᾶνας, ἐγκρατείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ διαφέροντας 

ἀλλ᾽ ὅμως τοιαύτης παιδείας ἐπιτυχὼν οὐκ"3: 
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» Ν ᾿ - “κ᾿ » ᾿ 
καὶ τῇ πρὸς τὸ ϑεῖον φιλίᾳ ὅϑεν μᾶλλον ἴσασι τὰ 

; “ον » Ν ΄ " ωῳ 
μέλλοντα ἡ οἱ αλλοι ἀνϑρῶποι τὰ παρόντα αὑτοῖς" 

» τι 3 ἤ ΜΝ ἢ 

Κελτοὶ δὲ οὺς ὀνομάζουσι Ζίρυΐδας, καὶ τούτους περὶ 
, » ᾿ » ’ ᾿' » “ 

μαντικὴν ὄντας καὶ τὴν ἄλλην σοφίαν. ὧν ἄνευ τοῖς 
͵ " Ψ υ, . -» ) Ψ ’ 

βασιλεῦσιν οὐδὲν ἐξὴν πράττειν οὐδὲ βουλεύεσϑαι" 
Ὃ , Ἁ 3 Ἁ 3 , μι ᾿ » , 
ὥστε τὸ μὲν ἀληϑὲς ἐκείνους ἀρχειν, τους δὲ βασιλέας 

3 ἡμ γἱ Ἂ ᾿ ἡρν 

αὐτῶν ὑπηρέτας καὶ διακόνους γέγνεσϑαι τῆς γνώ- 
Ἔμης, ἐν ϑρόνοις. χρυσοῖς καϑημένους καὶ οἰκίας με- 

γάλας οἰκοῦντας καὶ πολυτέμως εὐωχουμένους ̓  καὶ 
γὰρ δὴ τοῦτον εἰκός ἐστι πᾶσαν ἀρχὴν ἱκανώτατα δὲ- 
οἰκῆσαι, ὃς τὴν χαλεπωτάτην ἀρχὴν διηνεκῶς ἄρχων 
δύναται παρέχειν ἀναμάρτητον αὑτόν. ὁ τοίνυν φι- 

" 3 κ᾿ Ὅ .- Ν " τι - Ἀ ἥ 

λόσοφος ἀεὶ αὑτοῦ ἀρχει" 0 τῷ παντὶ χαλεπωώτερον 

ὍΝ ἢ συμπάντων μὲν Ἑλλήνων, συμπάντων δὲ βαρβά- 
ρῶν βασιλεύειν. ποῖον μὲν γὰρ οὕτως ἄγριον ἀνθρώ- 

πῶν γένος ἐστὶν ὡς ὀργαί τε καὶ φϑόνοι καὶ φιλο- 

νεικέαι, ὧν αὐτὸν ἐγκρατῆ εἶναι δεῖ; ποῖον δὲ οὕτω 

πανοῦργον καὶ ἐπίβουλον καὶ προδοτικὸν ὡς ἡδοναί 

τε καὶ ἐπιϑυμίαι; ὧν αὐτὸν οὐδέποτε ἡττᾶσϑαι δεῖ; 

ποῖον δὲ οὕτω βίαιον καὶ καταπληττόμενον καὶ τα- 3" 

πεινοῦν τὰς ψυχὰς ὡς φόβοι τε καὶ λῦπαι, οἷς οὔποτε 

αὐτὸν πρέπει ὑπείκοντα ὀφϑῆναι; ποῖα δὲ ὅπλα, 

ποῖα δὲ ἐρύματα πρὸς ταῦτα προβέβληται, οἷα οἵ τε 

βασιλεῖς καὶ στρατηγοὶ πόλεως πρὸς τοὺς πολεμίους : 

ποίοις δὲ συμμάχοις ἢ δορυφόροις ἐπὶ ταῦτα χρῆ- 
σϑαι δυνατόν, εἰ μή γε τοῖς σοφοῖς καὶ φρονέμοις 

λόγοις ; τίσι δὲ ἄλλοις ἐντείλασϑαι φυλακὰς ἢ ἐπι- 
Ὁ ἢ ' “" ; “ ’ " 

ι τρέψαι φρουρεῖν, ῇ ποίοις χρηήσασϑαι διακονοις, ἀλλ᾽ 
3 ᾿᾿ ἃ "ἃ Ἁ ’ Ἁ ν καὶ ’ ᾽ 

οὐκ αὑτὸν ἀεὶ καὶ νυχτῶρ καὶ μεϑ' ἡμέραν φθοντι- 
ψ -"ὦὖ Ἁ μὴ 

ζοντα καὶ ἀγρυπνοῦντα τὴν φυλακὴν ταύτην ἔχειν. : 
, ᾽ν» Ν 3 Ἢ νι » 

ὕπως μὴ λάϑοι αὑτὸν ἤτοι ἀνασεισϑεὶς ὑπὸ ἡδονῶν 
Ἧ ᾿ ᾿ 

ἢ καταπλαγεὶς ὑπὸ φὅβων ἢ παρακρουσϑεὶς ὑπὸ 

10} 
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ἐπιϑυμίας ἢ ταπεινωϑεὶς ὑπὸ λύπης. ὥστε ἀποστῆναι 

τῶν βελτίστων καὶ δικαιοτάτων ἔργων προδότης αὐ- 

τοῦ γενόμενορ: τῷ δὲ τὴν ἀρχὴν ταύτην ἰσχυρῶς καὶ 

πο ἄρχοντι οὐ χαλεπὸν ἤδη καὶ συμπάντων ἀν- 

 ϑρώπων κρείττω γίγνεσθαι. ὁπόταν δὲ ταῦτα διεξίω 

περὶ τῶν φιλοσόφων μηδείς ινξ ἡγείσϑω πρὸς τὸ 

σχήμα ἀφορῶντα λέγειν καὶ πρὸς τὸ ὄνομα. οὔτε 

γὰρ τὸν οἶνον ἐκ τοῦ κεράμου χρένουσιν οἱ νοῦν ἔχον- 

τες πολλάκις γὰρ εὑρήσεις ἐν σπουδαίῳ κεράμῳ 

ο τὸν ἐκ τῶν καπηλείων οἶνον ἐξεστηκότα᾽ οὔτε τὸν ν , ΣΝ ; ᾿ 
᾿ , " γμιμδ᾽ πρᾶγμα ποιήσαντα. τί οὖν ἐστι τὸ ἀδύνατον ἐν τῷ τι 

ὄνδοα τὸν πεπαιδευμένον ἐκ τοῦ σχήματος. τοὺς ͵ ἩΠΗἯΡΙΝ ἈΠΗ͂Ρ: ᾿ 
ρ μ χήμ 5 9 παρόντι; ἐγὼ μὲν καὶ τἄλλα ἀξιῶ πιστεύεσθαι, ἐφ᾽ 

μέντοι πολλοὺς οὐ ϑαυμάξω ἐξαπατᾶσϑαι ὑπὸ τοῦ Α͂Σ δ: υοΥὲέά " Πὃὃῆ'ὗἧἣῺΊ.Ὧ ὶ "Π ". 
ν λέγω οὐδέποτε γὰρ υμᾶς ἐξηπάτησα, ὡς ἐγὼ 

τοιούτου. τὸν γὰρ Ὀδυσσέα καὶ τὸν Ἶρον οἵ μνηστῆρες δ, ὥκδο οὐδεν ἀμ ἢ ι: 
“νειν ὁ μ δὲν ὃ ῥ νομίζω. ὑπὲρ οὐδενός. οὐδὲ πρότερον αλλῶὼς διανο- 

υνέβαλον διὰ τὸ σχῆμα ὡς οὐδὲν διαφέροντας , ΤΠ" ἘΚ. Πα, ἃ ; ; 
χῆμα ὡς φέροντας. ἐφῆ οὕύμενος εἶπον. ἀλλὰ τὸ ἀεὶ πλείους ἀσχολίας κατα- 

ι δέ τις τῶν ὀλίγῳ πρότερον φιλοσόφων οὐ φαῦλον, λαβεῖν μέχρι τοῦδε οὐχ ἔχόντα μὲ κατέσχηχε. τὸ δὲ υ 

τὸ Ἰσμηνίαν τοῦτο μάλιστα ἀγανακτεῖν, τὸ καλεῖ- 

ΟΥ̓ ἐθέλοι προτιμᾶν, οὗς ἂν αἴσϑηται πλουσιωτέρους 

ι ἐκεένων ἢ μᾶλλον ἐνδόξους. οὔτε γὰρ δικαιότερον οὔτε 
μᾶλλον ἥδιον τῶν ἀναγκαίων ὑπεριδόντα τοῖς μηδὲν 

προσήκουσιν ὠφέλιμον γίγνεσϑαι. ἀλλ᾽ εὖ ἴστε ὅτι εἰ 

μή τι ἦν ἀδύνατον, οὐκ ἂν περιέμενον ὥστε ὑμᾶς ἀξι- 5 
οὖν. ἀλλ᾽ αὐτὸς ἂν ἠξίουν καὶ παρεκάλουν. ἕν γάρ τι 
καὶ τοῦτό ἐστι τῶν καλῶν καὶ σωφρόνων, τὸν παραγ- 

γέλλοντα καὶ χάριν εἰδότα τῆς χειροτονίας ἄρχειν 
τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ μὴ καϑαιροῦντα μηδὲ ἄτιμον τὸ 

ἡῃνι 3 ᾿ , "»οὉ “ ᾿, " " νῦν οὐκέτι ἐγχωρεῖ σχεδόν. οὔτε γὰρ ἐμοὶ οὔτε ἴσως 
σϑαι αὐλητὰς τοὺς τυμβαύλας, οὐ παντελῶς ὅ-Ὀ ΟΝ ς Υχ μή “ ἣ " ΄ 

δοχεῖ βλ σ "δὲ . ὑμῖν ἀμεινὸν ἐστιν ἐμὲ διατρίβειν ἐνθάδε. ὥστε 

οἱον ὄν. ἐμοὶ δοκεῖν. οὐ γὰρ βλάπτουσιν οὐδὲν οἱ : - Νὰ ᾿ 
μ“ » ἐμ 7 ᾿ Νπαραιτοῦμαι τὴν ψῆφον. ἐπίσταμαι γὰρ ὅτι οὐκ ἂν 

τυμβαῦλαι τοὺς νεκροὺς οὐδ᾽ ἐνοχλοῦσι,. τῶν δὲ 5: ΑΕ. , ᾿ . δ ᾿ Ἷ 

υμβ 5 νι ζ ᾿ ι ἢ ἐδεήϑην ἐξετάσεως" ἀλλὰ ὥσπερ πρότερον ἐν τῷ 3 

Ὁ προσποιουμένων φιλοσοφεῖν ἔνιοι καὶ πολλὰ χαλεπὰ ἀμ ὧν , ; 
9 , Ψ φ χ φανερῷ πάντες ἐψηφίσασϑε, ὑπότε με ὑπενοήσατε 30 

ἐργάξονται. ἀλλὰ τοῦ 7ὲ ὄντως φιλοσόφου τὸ ἔργον  βούλεσϑαι, τὸ αὐτὸ καὶ νῦν ἂν ἐποιήσατε. ἀλλ᾽ οὐκ 
οὐχ ἕτερόν ἐστιν ἢ ἀρχὴ ἀνθρώπων. ὅστις δὲ ὀχνεῖ ἢ ἔξω οὔτως. ἀλλ᾽ ἣν μὲν δοδω, οὐ ἤν ων 

τὴν αὑτοῦ πόλιν ἑκοῦσαν καὶ ἐπικαλουμένην διοικεῖν, ἂν ἔδει με παρακαλεῖν" ἵνα ὃὲ ἀφεϑῶ, ὑπὲρ τού- 

οὐ φάσχων ἱχανὸς εἶναι. ὅμοιός ἐστιν ὥσπερ εἴ τις του παρακαλῶν οὐκ αἰσχύνομαι. τ 

5 τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶμα ϑεραπεύειν μὴ ϑέλοι. ἀξιῶν Ι 

ἰατρὸς εἶναι. ἄλλους δὲ ἀνθρώπους ἰατρεύοι, ἀπὸ. Ὶ 4. Ῥοβὲ γίγνεσϑαι αἀδοθαίαν: οὐκοῦν τό γὲ ἀκόλουϑόν 

ϑύμως ἀργύριον ἢ τιμὰς λαμβάνων, ὥσπερ ἐλάττω 1 ἐστι τοὶς λόγοις τούτοις ἄρχειν αὑτοῦ τὸν βουλόμενον 
εν. 

μισϑὸν ῦντα ἑτέρου μισϑοῦ τὴν ὑγίειαν; ῆ εἴ τις 

ἀξιῶν ἱκανὸς εἶναι παιδοτρίβης ἢ γραμμάτων δι- 

30 δάσκαλος ἀλλοτρίους μὲν παῖδας ἐθέλοι διδάσκειν. 

τοὺς δὲ αὑτοῦ πέμποι πρὸς ἄλλον τινὰ τῶν φαυλοτέ- 

ρων, ἢ εἴ τις ἀμελήσας τὠϊδέαυτοῦ γονέων ἀλλοτρί- 
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Ἐγὼ καὶ πρότερον μὲν ὑμᾶς ἠγάπων, ὦ ἄνδρες, 

ὥσπερ εἰκὸς ἦν τὸν ἄνδρα τὸν ἐπιεικῆ καὶ οὐκ ἀνόη- 

τον τὸ φρονιμώτατον στέργειν τῆς πατρίδος καὶ βε- 

βαιότατον᾽ τὸ δὲ ὑμῶν ἄλλους προτιμᾶν ὅμοιον ὥσπερ 

εἴ τις φιλόπολις εἶναι λέγων ταῖς οἰκίαις μὲν ἥδοιτο 

καὶ τοῖς ἐργαστηρίοις τοῖς ἐν τῇ πόλει. τὴν δὲ ἀγο- 

ρὰν καὶ τὸ πρυτανεῖον καὶ τὸ βουλευτήριον καὶ τἄλ- 

λα ἱερὰ ἀμελέστερον ὁρῴη: ἢ νὴ Δία εἴ τις Δακε- 

δαιμονίων τὸ μὲν πλῆϑος ἐφίλει, τοὺς δὲ βασιλέας 

καὶ τοὺς ἐφόρους καὶ τοὺς γέροντας ἠτίμαξε τοὺς 

σωφροσύνῃ τῶν ἄλλων διαφέροντας καὶ δι᾽ οὕς ἅπα- " 

σα ἡ πόλις ἐσώζετο. ὕπου καὶ παρὰ τοῖς “᾿ϑηναίοις, 

δ μάλιστα ἀνθρώπων ἐδημοκρατοῦντο καὶ πλεῖστον 

ἕνεμον τοῖς πολλοῖς καὶ δημοτικοῖς, οὐδεὶς πώποτε 

5 οὕτως ἐγένετο ϑρασὺς δημαγωγός; οὐδὲ Ὑπέρβολος 

ἐκεῖνος ἢ Κλέων. ὥστε τὸν άρειον πάγον ἢ τὴν βου- 

λὴν τοὺς ἑξακοσίους ἀτιμότερον τοῦ δήμου νομίζειν. 

εἰ δὲ συνεχῶς μέμνημαι Δακεδαιμονίων καὶ ᾿4ϑη- 

ναίων. συγγνώμην ἐχέτωσαν οἱ πάνυ δριμεῖς . ὅτι 

τῶν τοιούτων παραδειγμάτων ὑμᾶς ἀξίους κρίνω, 

καὶ πρὸς Ἕλληνας, ὡς οἶμαι, διαλεγόμενος οὐκ ἄλλων 

τινῶν μάλλον ἡγοῦμαι πρέπειν μνημονεύειν ἢ τῶν 

ἄκρως Ἑλλήνων. τῆς δ᾽ οὖν εὐνοίας τῆς πρὸς ὑμᾶς 

καὶ τῆς πίστεως ἐκεῖνο ὑμῖν γιγνέσϑω τεχμήριον, ὅτι 

5 μήτε ἑταιρείᾳ τινὶ πεποιϑὼς μήτε συνήϑεις ἐξ ὑμῶν: 

ἔχων τινὰς ϑαρρῶν εἰσέρχομαι πρὸς ὑμᾶς, καὶ νομίξω 

μηδενὸς ἔλαττον ἂν ἔχειν; δῆλον ὅτι τῇ κοινῇ φιλίᾳ 

πεπιστευχὼς καὶ τῇ πρὸς ἅπαντας εὐνοίᾳ, μηδὲ 

ἰσχυρὸς ἢ φοβερὸς εἷναι δοκῶν ἢ βουλόμενος ὡς διὰ 

""» 
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τοῦτο ϑεραπεύεσϑαι. εἰ δὲ ἠλέουν τοὺς δημοτι- 

ὍΝ χρύςρ, ὅτε ἤσαν ἐλεεινοί; καὶ καϑ᾽ ὅσον οἷόν τε ἣν 

ἐπικουφίξειν ἐπειρώμην, οὐδέν ἐστι τοῦτο σημεῖον 

τοῦ πρὸς ἐκείνους ἔχειν οἰκειότερον" ἐπεὶ καὶ τοῦ 

σώματος ἀεὶ τὸ κάμνον ϑεραπεύομεν καὶ πλείονα 

ποιούμεϑα πρόνοιαν ποδῶν ῆ ὀφθαλμῶν, ὅταν οἵ 

μὲν ἀλγώῶσι καὶ πεπονϑύότες ὦσιν, οἵ δὲ ὑγιαίνωσιν. 

εἰ δὲ εἶπον ἐλεεινοὺς τοὺς δημοτικούς, μηδεὶς ὑπο- 

λάβῃ λέγειν μὲ ὡς ἄδικα καὶ παράνομα ἔπασχον, ὁπό- 

τε καὶ τοὺς ὑπὸ ἑατρῶν τεμνομένους ἢ καομένους, 

ἐπὶ σωτηρίᾳ πάσχοντας ταῦτα. δλεοῦμεν. καὶ δα- 

χρύουσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ μητέρες καὶ πατέρες; εἰδό- 

τὲς ὠφελουμένους. ὃ δὲ ἔφην, ὅτι καὶ πρότερον ὑμᾶς 

ἠγάπων πρὶν πεῖραν ἱκανὴν εἰληφέναι τῆς διανοίαρ, 

νῦν γε ὀμνύω τοὺς ϑεοὺς ὑμῖν ἅπαντας; ἡ μὴν ἔγωγε 

τὴν βουλὴν οὐ μόνον. ἀξίαν τιμῆς κρίνω καὶ φιλίας, 

ἀλλὰ καὶ ϑαυμάξω τὴν ἰσχὺν ὑμῶν καὶ τὴν ἀλή- 

ϑειαν καὶ τὴν ἐλευϑερίαν. καὶ τοῦτον ἔσχηκα τὸν 

τρόπον, ὥστε τῷ δήμῳ μὲν ἐκτετικέναι δοκεῖν κατὰ 

τὴν ἐμαυτοῦ δύναμιν, ὡς πολίτης : ὑμῖν δὲ ὀφείλειν : ' 

καὶ μηδέποτε ἂν δυνήϑηναι τὴν ὑμετέραν εὑνοιαν 

ὑπερβαλέσϑαι. χαὶ τοῦτο δὴ τὸ ῥηϑὲν ὑπὸ τῶν πα- 

λαιῶν τινος ῥητόρων, ὑπερβολήν τινα ἔχειν δοκοῦν 

χολακείας, ὅτι τὸν ϑῆμον εἰκότως ἂν ἐν τοῖς ὀφϑαλ- 

μοῖς περιφέροι; νῦν ἐγὼ δικαίως ἂν εἴποιμι πρὸς ὑμᾶς. 

χαὶ τὸν υἱὸν τοῦτον, εἰ νοῦν ἔχει καὶ σῶφρον εὖ, 

νομίξω πάντα τὸν βίον ὑμῖν ἀναϑήσειν καὶ ϑε- 

ραπεύσειν ὑμᾶς οὐχ ἧττον ἐμοῦ. τένος γενομένου, 

φήσει τις, καὶ τίνα τῶν ἀνδρῶν πεῖραν εἰληφὼς οὔ- 

τῶβ ὑπερδιατείνει:; ἴσως ἐπίπνοιά τιβ μοι γέγονεν : 

αὐτόματος καὶ φορὰ τῆς ψυχης τοιαύτη πρὸς ὑμᾶς" 

ὡν ἐχεῖνο δ᾽ οὖν ἐπίστασϑε σαφῶς ὅτι οὔτε δῆμον οὔτε 
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) Ἁ ἍἝ) » Ὗ ἤ 4, ᾽ Ἅ ᾿ 

βουλὴν οὔτε ἀνδρα σατράπην ἢ δυνάστην ἡ τυραν- 
., - Γ᾿ ἃ » ἡ 

νον στέργειν ἡ ϑεραπεύειν τοῖς λόγοις ἐγὼ δυναμαι, 
" 3 -» φ Ν 

μὴ παρ᾽ ἐμαυτῷ πρότερον αὐτὸν ἐπαινέσας καὶ τὸ 
- “Ὁ ᾿ " ᾽Ν ’ 6 ".- Ὶ Υ "» ᾿Ν 

τῆς ψυχῆς ηϑος ἀποδεξάμενος. υμᾶς δὲ ορῶ σχεδὸν 
6 ’ ϑ »" “Ψ Ἂ " ἊΝ 

ὁσάκις ὑμῶν γέγονε πεῖρα τῆς διανοίας μηδὲν πώ- 
Ν) ᾿ ᾽ “" ᾿ ᾿ ᾿ 

ποτε ἄδικον μηδὲ ἀμφίβολον μηδὲ ταπεινὸν μηδὲ 
ν ἢ λ ᾽ὸὲ , ,.. . ᾿,. , Ἥ ἤ 

εὐμετάβολον μηδὲ ἀναίσϑητον ἡ ϑορύβων ἡ πραγμα- 
ὮΝ " κε “ "μη. »" Ν 

τῶν ἐπιδεδειγμένους " ὥστε εἴποιμ᾽ αν θαρρῶν, ἔχετε 
, Φ Ο " » - 

μὲν προστάτας χρηστούς. οὐδένα δὲ ἄξιον ἑαυτῶν, 
3 3. ο΄ - ,. Ἁ ᾽ Ἵ Π 

ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν πρότερον τὸν ἐμὸν πατέρα ἡ παπ- 
3. ἃ ᾽. “-" ᾿ Υ Ψ ἃ 

πον οὐδὲ τοὺς τῶν ἄλλων, πάντας ἀγαϑοῦυς καὶ 
» ᾽ ᾿ Ν ᾿ 

τιμῆς ἀξίους. καὶ μηδείς μὲ νομίσῃ λέγειν ἐμαυ- 
Ἁ » -" ἂ, "»" “μ""»"» ἃ 

τὸν εἰσποιοῦντα τῷ προΐστασϑαι τῆς βουλῆς" ἐγὼ 
᾿ ᾿ » ν»" ᾿ "ἡ , 7 

μὲν γὰρ ἄπειμι διὰ πολλὰς αἰτίας, καὶ πιστευσατὲ 
“" -“- - 3 "“» ὃ» 3 ᾿ς τ ὡς νῦν γοῦν ἀληϑῶὼς λέγω. καὶ ἴσως οὐκ ἐμαυτου" 

, ᾿ Ἢ - κι ᾽ 

χάριν ὠφελείας ἢ τρυφῆς τινος᾽ ἣν δὲ εἶχον ἄπο- 
ἤ ᾿ ᾽ ν “ ᾽ ἽὙ Ν 

κρύψασϑαι γνώμην οὐκ ἐδυνάμην. καὶ οὐκ ἔστι δέος 
ΓΙ Ἁ ».Κ , 6 » ᾽ ᾽ 

μήποτε ἐγὼ δοξῶ κολακεύειν ὑμᾶς. οὐ κολακεύσας 
Ἁ ’ ᾽ -ν , ᾽ 9 

τὸν ἐχϑρὸν τύραννον οὐδὲ ῥῆμα ἀγεννὲς οὐδὲ ἀνε- 
᾿ Ὁ - 9 Ἁ Ψ -»" ῃ - 

λεύϑερον εἰπών. ὃτε πολλοῖς ἀγαπητὸν ἣν ζῆν οτιοῦν 
ἢ; , “»} 3 ἢ) "» ᾿ " 

πραττουσι καὶ λέγουσιν. ἀλλὰ μοι δοκεῖ μέγα καὶ 
" ζ ᾿ ἢ “ἴὼ..»" , ᾿ 

ϑεῖον εἶναι τὸ γιγνόμενον παρ υμῖν. ἰδίᾳ μὲν γὰρ 
" ..»} ν ῳω ᾽ " ᾿ 

ὁποῖοί ποτέ ἐστε. οὐ σφόδρα ἀκριβῶς ἐπίσταμαι" νο- 
᾿ . , - -" - “ 

μίξζω δὲ βελτίους τῶν πολλῶν. κοινῇ δέ, ὅταν συνέλ- 
.ν»ν Ἢ ᾿ ᾿ , ἢ 

5 ὅἌητὲ δεῦρο ἡ πάλιν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, οὐδὲν πώποτε 
, Ἁ »} ᾽ , Ἤ 

οὔτε ταπεινὸν οὔτε ἀνελεύϑερον οἶδα εἰπόντας ἢ 
᾿ 6 " 3 , 3 

φρονήσαντας υμᾶς. οὐ παράκλησιν ἰσχύουσαν παρ 
"᾿.» Ὶ ς ,ὔ ω » » ΓΙ ᾽ 
ὑμῖν, οὐχ ὑπόσχεσιν, εἴ τις ἄρα τοιοῦτός ἐστιν. ὥστ 

ἤ 3 ν .;,;» " Ἢ ἃ -- , »" 

ἰσχύειν ἀπειλῶν. διὰ τί δὲ μὴ φῶ τὰ δοκοῦντα 
᾽ ν ν Ἁ ; ᾿. Ἁ ’ὔ 

ἐμαυτῷ, καϑάπερ δέον τὸν φιλόσοφον τὰ πονηρὰ μο- 
ὡ , Ἁ »ἣ » ᾿ 7 "1 

νον ἐξελέγχειν, τὰ δὲ βελτέω παρακαλύπτεσϑαι. ἡ 
᾿. " ᾽ ᾿ , ,. "Ἢ .] " 

τὴν ἀληϑειαν ἐπὶ μόνοις τοῖς κακοῖς οὐσαν ὠφέλιμον, 

0 ἢ 
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φ»"".»" " Ψ..» .“ ἢ » μ ἀλλ᾽ οὐ καὶ ἐπὶ τοῖς ἀγαϑοῖς οὐδὲν ἧττον, ὅτι εὔφημος ; 
᾿ ᾿ ἤ " ᾿ 

σὺ οὖν, φήσει τις, ἐγκώμιον ἀναστὰς ἠϑέλησας εἰ- 
"Ν πεῖν τῆς βουλῆς ; καὶ τί δεινόν, ἐὰν ἀληϑὲς ἢ; τὸ δὲ 

ἐγκώμιον τοῦτο, ἐὰν φαίνησϑε ἀνόμοιοι τοῖς λεγο- 
μένοις. οὐχ ὑμέτερός ἐστιν ἔπαινος. τοῦ δὲ εἰπόντος ! 

χατηγορία. ὅμως δὲ οὐκ ἂν ἐποιησάμην οὐδένα λό- 
γον τοιοῦτον, εἰ μὴ σφόδρα ἤλγησα, ὥσπερ πρότε- 
ρόν ποτε, ἀκούσας ὅτι καϑυφίεμαι τὸ ὑμέτερον. καὶ 
διὰ τοῦτο ἀπελογησάμην, οὐχ ὑπερορῶν ἀπολογεῖ- 
σϑαι" πόϑεν; οὐδὲ χρίνων ἐμαυτοῦ ταπεινότερον. 
νυστάξοντι μὲν γάρ, ὥς φασι, δικαστῇ, καὶ νὴ Δία 
τυράννῳ κακοήϑει καὶ πονηρῷ ταπεινὸν ἀπολογεῖ- 
σϑαι" πολίταις δὲ καὶ συγγενέσι καὶ φίλοις, οὖς τις 
ἡγεῖται μετρίους, οὐ ταπεινόν, ἀλλ᾽ εὔγνωμον καὶ 
δίκαιον. καὶ τότε οὖν ὀρθῶς ἐποίησα καὶ νῦν πολλῷ 
μᾶλλον, ὅτε ὑμᾶς σαφέστερον ἐπίσταμαι. πυνϑάνο- 
μαι γὰρ ὧς τινὲς ἔδοξαν καὶ λόγος ἐρρύη τοιοῦτος 
ὡς ἐμὲ ἐμποδὼν γενόμενον τῷ συνάγεσϑαι βουλήν᾽ 
ἐπεὶ καὶ τόδε ἤκουσα ὡς πάντα ἁπλῶς νομίζουσι τὰ 
τῆς ἀρχῆς γίγνεσϑαι κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην. ἐγὼ δὲ 
ἐκεῖνο μὲν οὐκ ἀφαιροῦμαι τὸν υἷόν. τὸ μηδὲν ἄκον- 
τος ἂν ἐμοῦ ποιῆσαι τῶν ἐφ᾽ ἑαυτῷ μηδὲ ἄλλως ἂν 
ἢ στοχαζόμενον καὶ τῆς ἐμῆς γνώμης" ὀμνύω δὲ μὴ 
προστάξαι μηδεπώποτε μηδέν, λέγω δὲ τῶν κοινῶν. 

Ἁ , " ᾽ ᾿ 
ι μηδὲ συμβουλεύειν, ὡς πατέρα ὄντα καὶ κρείττονα 3: 

ἍἽ “" Ν) ἢ δοκοῦντα προστάγματος ἔχειν τάξιν. καὶ διὰ τὴν 
'ῳ " ’ » ,, ἤ Ἁ  »εἫ" - “ υποψίαν ταύτην ἀπο χρόνου τινὸς οὐδὲ ταῖς βουλαῖς 

͵ Ἁ ᾿. ὼ - παρετύγχανον. τὸ γὰρ ἄρχειν αὐτὸν ἀξιώσαντα τῆς 
“ “ Ἁ » 

πολεῶς. ὡς ἵκανον ὀντὰ βουλεύεσθαι ἤδη καὶ διοι- 
. Ἁ ᾿ Ἁ 3 »"ν " . κεῖν τὰ κοινά. μεέταξυ δι΄ ἔργων ποιεῖν ἰδιώτην καὶ 

“« 93 ͵ " ν,, Ἁ » 

τῆς ἐξουσίας τῆς κατὰ τὸν νόμον ἄκυρον οὔτε ἄλλως 
᾽ Ὶ » ᾿ ω , 
ἐπιεικὲς οὔυτὲε ἴσως τοῖς τηλικουτοις. 
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Σφόδρα ϑαυμαξειν ἐ ἔπεισιν, ὦ ἄνδρεβ εἴ τις 

οὐκ ἀποδεχόμενός τινα οὐδὲ ἀγαπῶν ἔπειτα ἀναστὰς 

ἐπαινεῖ τῷ λόγῳ καὶ ἐνίοτε διῆλϑεν ἐγκώμιον μα- 

χκρὸν καὶ λίαν ἐπιμελῶς συγκείμενον. ὁ γὰρ τοι- 

οὔτος ἄνϑρωπος οὐκ ἔστιν ὅ,τι τῶν αἰσχίστων οὐ 

σύνοιδεν αὑτῷ. φόβον, μικροψυχίαν, τὸ πάντων 

ἔσχατον ; δουλείαν. λέγεται γοῦν οὐκ ἀτόπως καὶ 

παρὰ τοῖς παλαιοῖς, δούλου τόδ᾽ εἶπας. φέρε δή, 

πῶς οὐκ ἂν εἴη δοῦλος ὁ πρὸς τοσούτους ἅμα ἀν- 

ϑρώπους ἕτερα ὧν φρονεῖ ποιῶν, καὶ ταῦτα οὐχ 

ἁπλῶς, ἀλλὰ μετὰ φροντέδος καὶ παρασχευῆς καὶ 

χολακεύων πολλάκις ἄνϑρωπον καὶ ϑαυμάξων ὃν 

οὐ φιλεῖ; μέτριον γὰρ οὕτως εἰπεῖν. καὶ μὴν ὅτι 

πάντες πάντα ἐγκωμιάξουσι παρ᾽ ἡμῖν ἐπίστασϑε 

: δήπου" ὥστ᾽ ἐγὼ συνήδομαι καὶ κρίνω μακαρίους 

ὑμᾶς, εἰ οὕτω φιλοῦμεν πάντες ἅπαντας. τοῦτο γάρ 

ἐστιν ἀκόλουϑον. ἐβουλόμην δ᾽ ἄν, ὥσπερ ἐν ταῖς 

βουλαῖς καὶ ταῖς ἐκκλησίαις πολλῶν ἐγκωμίων ἀκοῦ- 

σαι ἔστιν, οὕτω καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ τοῖς ἄλλοις 

συλλόγοις. νῦν δὲ παρὰ τὸν τόπον " ἢ τοιαῦτά ἐστι 

τὰ λεγόμενα, καὶ ὥσπερ οἵ γυμνάξοντες αὑτοὺς ἐν 

ταῖς σχολαῖς, καὶ ἡμεῖς ἐγχειροῦμεν εἰς ἀμφότερα. 

οὐκοῦν, ἂν μὲν εἰς ἐκκλησίαν τις παραγένηται τῶν 

ξένων, ἡρώων τινῶν ἢ σοφῶν ἡγήσεται τὴν πόλιν᾽ 

. ἂν δ᾽ εἰς τὴν ἀγορὰν ἐμβάλῃ, ὁποίων οὐδὲν δεῖ λέ- 

γειν" ἐπίστασϑε γὰρ αὐτοί. τί οὖν; φήσει τιβ. ἀνέ- 

στης ἐπιτιμήσων τοῖς ἐπαινοῦσιν: οὐ μὰ τὸν Ζία, 

ἀλλ᾽ ὅπως. ἂν ἢ δυνατόν, μὴ μόνον ἐνθάδε ὦμεν φι- 

λάνϑρωποι καὶ φιλάγαϑοι; ἀλλ᾽ ὁμοίως παντὶ τόπῳ 
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» , Ξ᾿ " " » 

"ον χαὶ καιρῷ. τὸν μὲν οὖν τούτου ἔπαινον ὁρῶ πεπλη- 
᾿ , κ᾿ "» ΟΡ ᾿ ξ ᾽ 

ρωμένον ὑφ᾽ ὑμῶν, ὥστε μηδεμίαν ὑπερβολὴν ἔχειν. 
᾿" Α Γ »" "ὡ .. 

ἄξιον. δὲ καὶ ὑμᾶς ἐπαινεῖν. δοκεῖτε γάρ μοι πολὺ 
, -» Υ ὮΝ " » ,, 

πάντων τῶν δήμων διαφέρειν. κἀγὼ τοῦτο οὐκ ἂν 
. ἢ Ἁ Ἁ , ’ Ν δ Ἁ Ἁ ΙΑ 

εἶπον. εἶ μη καὶ ἐφρόνουν ουτῶως. οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι 
Ἁ Ἁ ,, “ ’ὔ Ἁ Ἁ ᾽ 

πρὸς τὸ λυσιτελὲς μόνον βλέπουσι. καὶ τους διδὸν- 
"» ων - 

τας αὑτοῖς ἡ δυναμένους διδόναι, τούτους ἐπαινοῦσιν" 
γ » , ,᾿ ν ’ Ἀ , ’ὔ 

ὑμεῖς δὲ καὶ την προϑυμίαν καὶ τὸ βουλεσϑαι μὲεγα 
ν , 3 » Ε 

εἶναι νομίζετε. καὶ οὐχὶ τοῦτό φημι, ὡς οὐχὶ καὶ 
»Ν 

πεποίηκε πολλὰ καὶ μεγάλα" πεποίηκε γάρ᾽ ἀλλ᾽ ὅτι 

ὑμῖν γε ἀπέχρη καὶ τὸ βούλεσϑαι αὐτόν. ἔτι δὲ οἵ 
ἃ » Ἁ , “ 

μὲν ἄλλοι τὰ ἐλάχιστα τῶν γενομένων ἀποδέχονται" 
Ὁ “- » 

. λέγω δὲ ὅσα ἔχει δαπάνην τινά" ὑμεῖς δὲ τῶν με- 
Ἁ Ἁ ϑω»ν Ν) Ν γμ γίστων αἰσϑάνεσϑε κατὰ τὴν ἀξίαν. ἔστι δὲ τῷ παντὶ 

- ἡμὴ .Ψ ιν μη 

μεῖζον τοῦ δαπανᾶν τὸ κήδεσϑαί τινα τῆς πόλεως 
Ἁ 5 3 - ς - , 

καὶ φανερὸν εἶναι εὐνοοῦντα ὑμῖν. πρὸς δὲ τούτοις 
Ἁ “»-“ Ἁ »" γ 

οἵ μὲν πλεῖστοι τοὺς νουϑετοῦντας, κἂν διὰ λόγου 
“" ' - "»" ᾿. Ἁ 3 Ἃ » 

τοῦτο ποιῶσι. μισοῦσι. τοὺς δὲ μεϑ' ηδονῆς κολα- 
κεύοντας ϑαυμαστῶς ἀποδέχονται. παρ᾽ ὑμῖν δὲ 

3 Γ ᾽’ ’ .-. τοὐναντίον ὃ πλείστῃ παρρησία χρώμενος καὶ τοῖς 
ς ᾿ , μ ἁμαρτάνουσιν ἐπιπλήττων καὶ σωφρονίξζων., οὗτος 

᾿ 3 » ᾽ ᾿ γ Υ 

μάλιστα ἀγαπᾶται. τίς οὖν οὐκ ἂν ἀγαπήσειε τοιαύ- 
ν᾿ .1 - -“ 

την πόλιν καὶ πολιτείαν, ἐν ἢ τῶν φιλοτιμιῶν αἱ 
᾽ ξ Ἷ ’ " “ 

τιμαὶ μείξους εἰσίν. ὁ δὲ μετ᾽ εὐνοίας νουϑετῶν τοῦ 
᾿ , ς » -" ᾿ 

μετὰ κολακείας ὁμιλοῦντος μᾶλλον στέργεται. προ-: 
“ 3 , ϑυμότεροι δ᾽ εἰσὶν οἱ πολλοὶ σωφρονίξεσϑαι καὶ 

᾿ ᾿»- Ἣ , Ά - Ἃ , 
ἑπανορϑουσϑαι ἡ ϑεραπευεσϑαι καὶ τρυφᾶν. ἢ τις 

3 Ἢ οἰ - “-» , 9 ,ὔ οὐκ ἂν ὑμᾶς μὲν ἐχπλαγείη, τοῦτον δ᾽ εὐδαιμονέ- 
, 6 ν᾿ Ἢ " ᾽ [ Ὁ 

σειεν, ὑφ᾽ ὑμῶν τοιούτων ὄντων κεκριμένον τῆς 
᾿ ’ Ι 9 » Ἂ" Π 3 -» ι. . 

ὑμετέρας ἀρχῆς ἄξιον; καὶ ἔγωγε μέγαν αὐτῷ τὸν 
3 -»" Ὁ »Ὕ .1 -»" ἣ Ἁ Ω 

ἀγῶνα ὁρῶ πρὸς ὑμᾶς ὄντα. ὅτῳ γὰρ πόλις ολη καὶ 
"» ἃ Υ Ἃ (ι δῆμος ἑκὼν ἐπέτρεψε παιδεύειν αὑτὸν καὶ ὃν ἐπιστά- 

“ἪΝ 
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" ᾿; ᾿ » 3 , 9 - . : 

τὴν εἵλετο τῆς κοινῆς ἀρετῆς χαὶ ὅτῳ τὴν μεγίστην το Ό Ψας πόλειβ; Ἔφθ9' ἘΟΨ ΟΕΘΥΘΝΦΑΨΟΟΝ ὐὐσοθαννυ 
᾿ ἀρχὴν ἔδωκε τῆς σωφροσύνης καὶ τῆς εὐταξίας καὶ ἍΝ τιμῶν τες; οὐ κατ᾽ ἰδίαν ἕκαστος δεξιούμενος ; ἃ τίς 

ἂν οὐκ ἂν ἀνεϑείη τῶν τοιούτων διδόντων: ἢ τίς 
τοῦ καλῶς βιοῦν ἕκαστον. πῶς οὐχὶ τούτῳ μέγας 

ἀγών ἐστιν. ὥστε μηδὲν ἐλάττονι φανῆναι τῆς ὑμε-ὑν 

5 τέρας γνώμης; σκόπει δέ, ἵνα εἰδῇς ὅτι μηδὲ τῶν 

παλαιῶν μηδεὶς μηδὲ τῶν ϑαυμαξομένων διὰ παντὸς 

τοῦ χρόνου τηλικαύτης τιμῆς παρὰ τῶν πολιτῶν τῶν 

Γ΄ οὐκ ἂν προϑυμοῖτο ὅ,τι δύναιτο ποιεῖν ὑμᾶς ἀγα- 
μπνϑόν; οὐκοῦν ἔγωγε οἶμαι καὶ τὸν τοῦδε ἔπαινον 

Ἀ68 δ ἐδυνάμην εἰρηκέναι. τὸ γὰρ τῶν ἀποδεχομέ- 

νῶν τινὰ καὶ τιμώντων ἐγκώμιον δῆλον ὡς καλ- 

᾿ . , ς » ᾿ ν ω ἣν " , Ἄ ͵ , ͵ , 

αὑτοῦ τετύχηκεν. ὁ γοῦν Περικλῆς ἐκεῖνος, ον ἀκούο- λιστος ἔπαινος ἐκείνου ἂν εἴη 
,. - ᾽ ᾿ , ’ ’ - 

μὲν παρὰ τοῖς “ϑηναίοις ἀκμαξούσης γενέσθαι τῆς 

ιο πόλεως, στρατηγίας μὲν ἐτύγχανεν" οὐ μὴν ἄξιος 

ἔδοξε διὰ παντὸς ἄρχειν τοῦ χρόνου, " καὶ ταύτην 

οὐκ ἀργύριον διοικῶν οὐδὲ οἰκοδομημάτων ἐπιμελού- 

μενος. ἀλλ᾽ ὅπως ἂν ἀγαϑοὶ ὥσιν οἵ πολῖται καὶ Ι ΠΕΡῚ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ 
- ᾶ,, , , : ὮΝ " Ὶ , “ ἃ ᾿ " Ι ΒΝ ᾿ , 

μηραρἠμ ην οὐερραῦ τοὺς ἁμαρτάνοντας καὶ τὸ γοῦν ΚΑΙ ΕὙΡΙΠΙΔΟῪ Η ΠΕΡῚ ΤῸΝ 

ι5 χαϑ᾽ αὑτὸν βελτίονας ποιεῖν. οὐ μὴν ἠνείχοντο αὐ- ΕΠ Ὲ πι 
-» " - ᾿ “ » " ( ) ΐ . 9) 

τοῦ διὰ τὴν αὑτῶν ἀναγωγίαν οἵ τότε. πόσῳ δὴ ΡΙΔΟΚΤΗΉΤΟΥ ΤΌΞΩΝ. 
᾽ 6 “ᾶ Ἢ ιν 6 

χρείττους υμεῖς οἵ παραδιδόντες αὑτοὺς καὶ παι- ἱ ' ᾿ ' " πῃ ηι 
ἄναστας δσγεδὸν τι περὶ πρώτην ὥραν τῆς ἡμξρας 5 Ὗ ἤ ᾿ - ᾿ » 6 " ’ 

δεύειν κελεύοντες τῶν. εἰ καί τις παρ αὐτοῦ πρόϑυ- ἀπρυμε αν ρὴθ' ᾿ α μο χρη. ἐκ ἐὉ 
καὶ διὰ τὴν ἀρρωστίαν τοῦ σώματος καὶ διὰ τὸν ἀε- 

. - - ᾽ ᾿ 3 , 

μος ἣν τοῦτο ποιεῖν. ὌΨΆΚᾳΆ{ΨᾳΨΨΆΨ0ΝΝΝ καὶ οὐ μόνον 

Ὁ οὐ τιμώντων, ἀλλὰ καὶ ἀποκτεινάντων τὸν ἐπικαλού- 
τ ρᾳᾷ ψυχρότερον ὄντα διὰ τὴν ἕω καὶ μάλιστα μετο- 

68 πώρῳ προσεοικότα ; καίτοι μεσοῦντος ϑέρους. ἐπε- 

μελήϑην ἐμαυτοῦ καὶ προσηυξάμην. ἔπειτα ἀνέβην 

ἐπὶ τὸ ξεῦγος. καὶ περιῆλϑον ἐν τῷ ἱπποδρόμῳμπολ- 

λούς τινας κύκλουρπρᾷάως τε καὶ ἀλύπως, ὡς οἷόν τε 

ὑπάγοντος τοῦ ξεύγους. καὶ μετὰ ταῦτα περιπατή- 

σας ἀνεπαυσάμην μικρόν τινα χρόνον. ἔπειτα ἀλει- 

ψάμενος καὶ λουσάμενος καὶ μικρὸν ἐμφαγὼν ἐνέτυ- 

χον τραγῳδίαις τισί. σχεδὸν δὲ ἦσαν ἄκρων ἀνδρῶν, 

Αἰσχύλου καὶ Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου, πάντων 

περὶ τὴν αὐτὴν ὑπόϑεσιν. ἦν γὰρ ἡ τῶν Φιλοκτήτου 

τόξων εἴτε κλοπὴ εἴτε ἁρπαγὴ δεῖ λέγειν" πλὴν ἄφαι- 

τῇ ρούμενός γε τῶν ὅπλων ἦν Φιλοκτήτης ὑπὸ τοῦ 

μενον. ὥσπερ ἐκεῖνοι Σωκράτην; ποῖον οὖν ἔτι κάλ- 
, " 

λιον ἐγκώμιον ἢ τοῦδε ἢ ὑμῶν εἴποι τις ἄν; οἵ γὲ 
". ᾿ ᾿ " ᾿ , 

ἐπειδὴ ἤσϑεσϑε τοὺς ἐφήβους καὶ τοὺς νεανίσκους 
" ᾿ γ ωω"Ν ς . “ » 

κρείττονας πεποιηχότα, εὐθὺς ἡγεῖσϑε καὶ υμᾶς 

5 ἀμείνους δύνασϑαι ποιεῖν. καὶ νὴ 4έα γε οὐχὶ τοῖς 
,, ; νυ» 3 “- ᾿ -" 

μὲν ἐφήβοις ἐστὶ παιδείας καὶ ἀρετῆς χρεία. τοῖς δὲ 
͵ , Ἴ , » , , ν 

προβεβηκόσιν οὐ καὶ πασῃ τῇ πόλει " ὥσπερ εἴ τις 
" -Ὡ Ἁ Ἵ »ν 

ἰατρὸς τοῖς μὲν παισὶν ἢ τοῖς μειρακίοις χρείαν εἶναι 
᾽ , ω ν , , ᾿ δ, 

ϑεραπείας νομίζοι, τοῖς δὲ τελείοις μή. καὶ μὴν ἢ γὲ 
Ν Ἁ ᾿’ »" ψ -" 

40 πρὸς τὰς τιμὰς μεγαλοψυχία πῶς οὐχὶ ϑαυμαστὴ τῆς 
’ " Ἁ -" “" 3 , 

πόλεως; τί γὰρ τῶν σεμνῶν οὐχὶ προϑύμως παρεσχή- 
᾽ ’ ᾿᾿ ᾽ ᾽ 

κατε; οὐκ εἰκόνας ; οὐκ ἀνδριάντας ; οὐχὶ πρεσβεῦυον- 
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Ὀδυσσέως καὶ αὐτὸς εἰς τὴν Τροίαν ἀναγόμενος, 

τὸ μὲν πλέον ἑκών, τὸ δέ τι καὶ πειϑοῖ ἀναγκαίᾳ, 
ἐπειδὴ τῶν ὅπλων ἐστέρητο, ἃ τοῦτο μὲν βίον αὐτῷ 

παρεῖχεν ἐν τῇ νήσῳ. τοῦτο δὲ ϑάρρος ἐν τῇ τοιαύτῃ 

νόσῳ, ἅμα δὲ εὔκλειαν. οὐχοῦν εὐωχούμην τῆς 

ϑέας. καὶ ἐλογιξόμην πρὸς ἐμαυτὸν ὅτι τότε ᾿4ϑήνη- 

σιν ὧν οὐχ οἷός τ᾿ ἂν ἦν μετασχεῖν τῶν ἀνδρῶν ἐκεί- 

νῶν ἀνταγωνιξομένων, ἀλλὰ Σοφοκλέους μὲν πρὸς 

Αἰσχύλον, νέου πρὸς γέροντα, καὶ πρὸς Εὐριπίδην, 

᾽ πρεσβυτέρου πρὸς νεώτερον, ἀγωνιξομένου μετέσχον 

τινές" Εὐριπίδης δ᾽ ἀπελείφϑη κατὰ τὴν ἡλικίαν 

Αἰσχύλου" καὶ ἅμα οὐ πολλάκις ἴσως ἢ οὐδέπυτε τῷ 
ὙῈΝ' “ ἐπι ν χὸ μἱς; αὐτῷ δράματι ἀντηγωνίσαντο. αὐτὸς δὲ ἐφαινόμην 

4 “5 μ᾿ - ᾿ Ν 3 Ι ,." ἴωμεν δ 

ἐμαυτῷ πάνυ τρυφᾶν καὶ τῆς ἀσϑενείας παραμυϑίαν 
χαινὴν ἔχειν. οὐκοῦν ἐχορήγουν ἐμαυτῷ πάνυ"λαμ- 

πρῶς καὶ προσέχειν ἐπειρώμην, ὥσπερ δικαστὴς τῶν 

πρώτων τραγικῶν χορῶν. πλὴν ὀμόσας γε οὐκ ἂν 

ἐδυνάμην ἀποφήνασϑαι οὐδέν, οὗ 78 ἕνεκεν οὐδεὶς 

ἂν ἡττήϑη τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων. ἥ τε γὰρ τοῦ Αἰσ- 

χύλου μεγαλοφροσύνη καὶ τὸ ἀρχαῖον, ἔτι δὲ τὸ αὖ- 

ϑαδὲες τῆς διανοίας καὶ φράσεως. πρέποντα ἐφαίνετο 

τραγῳδίᾳ καὶ τοῖς παλαιοῖς ἤϑεσι τῶν ἡρώων), οὐδὲν 

ἐπιβεβουλευμένον οὐδὲ στωμύλον οὐδὲ ταπεινόν᾽ 
, " ΑΝ -» , , 

ἐπεί τοι καὶ τὸν Ὀδυσσέα εἰσῆγε δριμὺν καὶ δόλιον, 
Ἀ ᾿ φ “- » θν ἢ 

ὡς ἐν τοῖς τότε, πολὺ δὲ ἀπέχοντα τῆς νῦν κακοη-" 

ϑείας. ὥστε τῷ ὄντι ἀρχαῖον ἂν δόξαι παρὰ τοὺς νῦν 

ἁπλοῦς εἶναι βουλομένους καὶ μεγαλόφρονας. καὶ 

οὐδέν γε ἀλ λαττούσης τῆς ᾿᾿ϑηνᾶς προσεδεήϑη πρὸς 
τὸ μὴ γνωσϑῆναι ὅστις ἐστὶν ὑπὸ τοῦ Φιλοχτήτου. 
καϑάπερ Ὅμηρος κἀκείνῳ δὴ ἑπόμενος Εὐριπίδης 

ἐποίησεν" ὥστε τυχὸν ἄν τις ἐγκαλέσαι τῶν οὐ φι- 

λούντων τὸν ἄνδρα. ὅτι οὐδὲν αὐτῷ ἐμέλησεν ὅπως 
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πιϑανὸς ἔσται ὁ Ὁδυσσεὺς οὐ γιγνωσκόμενος ὑπὸ τοῦ 
Φιλοκτήτου. ἔχοι δ᾽ ἂν ἀπολογίαν, ὡς ἔγῶμαι;, πρὸς 

τὸ τοιοῦτον ὁ μὲν γὰρ χρόνος τυχὸν οὐκ ἦν τοσοῦτος, 
ὥστε μὴ ἀνενεγκεῖν τὸν χαραχτῆρα, δέκα ἐτῶν δια- 
γεγονότων. ἡ δὲ νόσος ἡ τοῦ Φιλοκτήτου καὶ κάκω- 
σις καὶ τὸ ἐν ἐρημίᾳ βεβιωκέναι τὸν μεταξὺ χρόνον 
οὐκ ἀδύνατον τοῦτο ἐποίει. πολλοὶ γὰρ ἤδη. οἵ μὲν 
ὑπὸ ἀσϑενείας. οἱ δὲ ὑπὸ δυστυχίας, ἔπαϑον αὐτό. 
χαὶ μὴν ὁ χορὸς αὐτῷ παραιτήσεως, ὥσπερ. ὃ τοῦ 
Εὐριπέδου, οὐδὲν ἐδεήϑη" 
μνίων ἐποίησαν τὸν χορόν. ἀλλ᾽ ὁ μὲν Εὐριπίδης 
εὐθὺς ἀπολογουμένους πεποίηκε περὶ τῆς πρότερον 

ὍΠΗ »ἢ 

Ι ἀμελείας, ὅτι δὴ τοσούτων ἐτῶν οὔτε προσέλϑοιεν 
“ 2 ἡ "ν' , - 

πρὸς τὸν Φιλοχτήτην οὔτε βοηϑήσειαν οὐδὲν αὐτῷ. 

ὁ δ᾽ 4ἰσχύλος ἁπλῶς εἰσήγαγε τὸν χορόν. ὃ τῷ παντὶ 1» 
ἤ 6 ἤ , »»»ν 

τραγικώτερον καὶ ἁπλούστερον" τὸ δ᾽ ἕτερον πολι- 
“ ᾿ » 3 ’ ᾿ ᾿ ᾽ ᾿ Ὁ " 

τικῶτερον ϑ(Χἱ, ἀκριβέστερον. Και, γαχρ δι, ἐνὲν ἐδυ- 
, 3 ’ “" ὍΝ ναᾶντο πάσας διαφεύγειν τὰς ἀλογίας ἐν ταῖς τραγῷ- 

.»ρ.,ὕ ,» Ἢ ΝΥ ᾿ -"Ὁ . 

δίαις. ἴσως ἂν εἶχε λόγον μηδὲ τοῦτο παραπέμψαι ἢ 
- Γ᾿ » ἡ 

νῦν δὲ πολλάκις ἐν μιὰ ἡμέρᾳ παραγιγνομένους σποιυ- 10 
οὖσι τοὺς κήρυκας πλειόνων ἡμερῶν ὁδόν. ἔπειτα 

οὐδὲ ἐξ ξ ἅπαντος ἥν μήτε προσελϑεῖν αὐτῷ μηδένα 
Δημνίων. μήτε ἐπιμεληϑῆναι μηδέν. δυκεῖ γάρ μοι 

ν. ἂν , Ἀ Ἂ» »" ’ 

οὐὸ διεγένετο τὰ δέκα ἔτη μηδεμιᾶς τυγχάνων 
3 9 ἢ 3 ἤ , 

ἈμβμαίΝι ἀλλ᾽ εἰκὸς μὲν τυγχάνειν αὐτόν, σπανίως 5 
Ἁ 3 ᾿ . , δὲ χαὶ οὐδενὸς μεγάλου, καὶ μηδένα αἱρεῖσϑαι οἰκία 

. .» Ε Ἀ ἤ . ἃ ᾿ ’ -" υποδεξασϑαι καὶ νοσηλεύειν διὰ τὴν δυσχέρειαν τῆς 
ν᾽ ᾽ - Ἕ " ᾿ ἤ 

νόσου. αὐτὸς γοῦν ὁ Εὐριπέδης τὸν [άκτορα εἰσάγει. 
[} ᾿ “ ἤ - ’ 

ἕνα “ημνίων. ὡς γνώριμον τῷ Φιλοκτήτῃ προσιόντα 
καὶ πολλάκις συμβεβληκότα. 

. - ᾿ , » , ᾿ " 
δοκεῖ μοι δικαίως ἂν τις αἰτιάσασϑαι,. τὸ διηγεῖσϑαι 

᾿ , ᾽ 

τὰ περὶ τὴν ἀπόλειψιν 
. . ᾿ ῃ 3 μ 

πρὸς τὸν χορὸν, ὡς ἀγνουῦντα; 

7 

ΐδ 

ψν 

ν" 
9 

ἄμφω γὰρ ἐκ τῶν “η- τὸ 

3 , λῶν νὼ Δ 
οὐ τοίνυν οὐδὲ ἐκεῖνο 50 
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τὴν τῶν ᾿Δχαιῶν καὶ τὰ καϑόλου συμβαίνοντα αὐτῷ. 
οἵ γὰρ δυστυχοῦντες ἄνϑρωποι πολλάκις εἰώϑασι 
βέρνῆσθαι τῶν συμφορῶν καὶ τοῖς εἰδόσιν ἀκριβῶς 
καὶ μηδὲν δεομένοις. ἀκούειν ἐνοχλοῦσιν ἀεὶ διη- 

: γούμενοι. καὶ μὴν ἡ ἀπάτη ἡ τοῦ Ὀδυσσέως πρὸς 
τὸν Φιλοκτήτην καὶ οὗ λόγοι, δι᾿ ὧν “προσηγάγετο 
αὐτόν. οὐ μόνον εὐσχημονέστεροι καὶ ἥρωι πρέπον- 
τες. ἀλλ᾽ οὐκ Εὐρυβάτῳ ἢ Παταικίωνι, ἀλλ᾽, ὡς ἐμοὶ 
ϑοχοῦσι, καὶ πιϑανώτεροι. τί γὰρ ἔδει ποικίλης 
τέχνης καὶ ἐπιβουλῆς πρὸς ἄνδρα νοσοῦντα, καὶ ταῦτα 
τοξότην, ᾧ εἶ τις μόνον ἐγγὺς παρέστη, ἀχρεῖος ἡ 
ἀλκὴ αὐτοῦ ἐγεγόνει; καὶ τὸ ἀπαγγέλλειν δὲ τὰς 
τῶν ᾿ἡχαιῶν συμφορὰς καὶ τὸν “Ἵγαμέμνονα τεϑνη- 
χότα ; καὶ τὸν Ὀδύσσέα ἐπ᾽ αἰτίᾳ ὡς οἷόν τε αἰσχίστῃ, 

5 καὶ καϑόλου τὸ στράτευμα διεφϑἄῤμένον οὐ μόνον 
χρήσιμον, ὥστε εὐφρᾶναι τὸν Φιλοκτήτην καὶ προσ- 
δέξασϑαι μᾶλλον τὴν τοῦ Ὀδυσσέως ὁμιλίαν, ἀλλ᾽ 
οὐδ᾽ ἀπέϑανα τρύπον τινὰ διὰ τὸ μῆκος τῆς στρατείας 
καὶ διὰ τὰ συμβεβηκότα οὐ πάλαι κατὰ τὴν ὀργὴν 

 Ν 

τὴν τοῦ ᾿Δχιλλέως, ὅϑ Εἰχτῶρ παρὰ μιχρὸν ἦλϑεν 
ἐμπρῆσαι τὸν ναύσταϑμον. ἤ τε τοῦ Εὐριπίδου σύνε- 1» 

σις καὶ περὶ πάντα ἐπιμέλεια. ὥστε μήτε ἀπίϑανόν 
4 -ν ἤ »" ἤ τι καὶ παρημελημένον ἐᾶσαι μήτε ἁπλῶς τοῖς πρά- 

γμασι χρήσϑαι, ἀλλὰ μετὰ πάσης ἐν τῷ εἰπεῖν δυνά- 
ὃ μεῶς: ὥσπερ ἀντίστροφός ἐστι τῇ τοῦ Αἰσχύλου ", Ν" σι α] 

πολιτικωτάτη καὶ ῥητορικωτάτη οὔσα καὶ τοῖς ἐντυγ- 
χάνουσι πλείστην ὠφέλειαν παρασχεῖν δυναμένη. 
εὐϑὺς γοῦν πεποίηται προλογίξζων αὐτῷ ὁ Ὀδυσσεὺς 
καὶ ἄλλα τε ἐνθυμήματα πολιτικὰ στρέφων ἐν ἑαυτῷ 
καὶ πρῶτόν γε διαπορῶν ὑ ὑπὲρ αὑτοῦ, μὴ ἄρα δοκῇ 
μὲν τοῖς πολλοῖς σοφύς τις εἷναι καὶ διαφέρων τὴν 
σύνεσιν, ἢ δὲ τοὐναντίον. ἐξὸν γὰρ αὐτῷ ἀλύπως 
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χαὶ ἀπραγμόνως ξὴν, ὁ δὲ ἑκὼν ἀεὶ ἐν πράγμασι καὶ 

κινδύνοις γίγνεται. τούτου δέ φησιν αἴτιον εἶναι 

τὴν τῶν εὐφυῶν καὶ γενναίων ἀνδρῶν φιλοτιμίαν. 

δόξης γὰρ ἀγαϑῆς ἐφιέμενοι καὶ . τὸν εὐκλεεῖς παρὰ 

πᾶσιν ἀνθρώποις εἶν μεγίστους καὶ χαλεπωτάτους 

ἑχόντες πόνους ὑφίστανται" 
οὐδὲν γὰρ οὕτω γαῦρον ὡς ἀνὴρ ἔφυ. 

ἔπειτα σαφῶς καὶ ἀκριβῶς δηλοῖ τὴν τοῦ δράματος 

ὑπόϑεσιν χαὶ οὗ ἕνεκεν ἐλήλυϑεν εἰς τὴν “ήμνον. 

φησί τε ὑπὸ τῆς ̓ Αϑηνᾶς ἠλλοιῶσϑαι, ὥστε ἐντυχόντα 

τῷ Φιλοχτήτῃ μὴ γνωσθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ, μιμησάμε- 

νὸς κατὰ τοῦτο Ὅμηρον. καὶ γὰρ ἐκεῖνος τοῖς τε ἄλ- 

λοις καὶ τῷ Εὐμαίῳ καὶ τῇ Πηνελόπῃ πεποίηκεν ἐν - 

τυγχάνοντα τὸν Ὀδυσσέα ἠλλοιωμένον ὑπὸ τῆς 

᾿Αϑηνᾶς. φησί τε πρεσβείαν μέλλειν παρὰ τῶν Τρώων 

ἀφικνεῖσθαι πρὸς τὸν Φιλοκτήτην. δεησομένην κὺ.- 

ΣΝ τόν τε καὶ τὰ ὅπλα ἐκείνοις παρασχεῖν ἐπὶ. τῇ τῆς 

Τροίας βασιλείᾳ, ποικιλώτερον τὸ δρᾶμα κατασκευ- 

ἄξων καὶ ἀνευρίσκων λόγων ἀφορμάς, καϑ᾽ ἂς εἰς 

τἀναντία ἐπιχειρῶν εὐπορώτατος καὶ παρ᾽ ὁντινοῦν : 

ἱχανώτατος φαίνεται. οὐ μόνον. δὲ πεποίηκε τὸν 

Ὀδυσσέα παραγιγνόμενον, ἀλλὰ μετὰ τοῦ 4]ηιομήδους, 

ὁμηρικῶς καὶ τοῦτο. καὶ τὸ ὅλον, ὡς ἔφην. δι᾽ ὅλου 

τοῦ δράματος πλείστην μὲν ἐν τοῖς πράγμασι σύνεσιν 

χαὶ πιϑανότητα ἐπιδείκνυται, ἀμήχανον δὲ καὶ ϑαυ- 5 

μαστὴν ἐν τοῖς λόγοις δύναμιν, καὶ τά τὲ ἰαμβεῖα 

σαφῶς καὶ κατὰ φύσιν καὶ πολιτικῶς ἔχοντα, καὶ τὰ 

ὯΝ μέλη οὐ μόνον ἡδονήν, ἀλλὰ καὶ πολλὴν πρὸς ἄρε- 

τὴν παράκλησιν. ὅ τε Σοφοκλῆς μέσος ἔοικεν ἀμ- 
. - Ν φοῖν εἶναι, οὔτε τὸ αὔϑαδες καὶ ἁπλοῦν τὸ τοῦ 

ῇ Ἵ 5 ᾽ ,. 

Αἰσχύλου ἔχων οὔτε τὸ ἀκριβὲς καὶ δριμυ καὶ πολι- 
Ἀ »"» 3 " Ἁ ἊΝ 

τικὸν τὸ τοῦ Εὐριπίδου, σεμνὴν δέ τινα καὶ μεγαλο- 

π᾿. 11 
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πρεπή ποίησιν τραγικωτατα καὶ εὐεπέστατα ἔχουσαν, 
ὥστε πλείστην ἡδονὴν μετὰ ὕψους καὶ “σεμνότητος 
ἐνδείκνυσθαι, τῇ τὲ διασκευῇ τῶν πραγμάτων ἀρίστῃ 
καὶ πιϑανωτάτῃ κέχρηται, ποιήσας τὸν Ὀδυσσέα με- 
τὰ Νεοπτολέμου παραγιγνόμενον, ἐπειδὴ εἵμαρτο 
ἁλῶναι τὴν Τροίαν ὑπό τε τοῦ Νεοπτολέμου καὶ τοῦ 
Φιλοκτήτου χρωμένου τοῖς Ἡρφαχκλείοις τόξοις. καὶ 
αὐτὸν μὲν ἀποκρυπτόμενον, τὸν δὲ Νεοπτόλεμον 
πέμποντα πρὸς τὸν Φιλοκτήτην, ὑποτι. ϑέμενον αὐτῷ 
ὰ δεῖ ποιεῖν, καὶ τὸν χορὸν οὐχ ὥσπερ ὃ Αἰσχύλος 
καὶ ὃ Εὐριπίδης ἐκ τῶν ἐπιχωρίων πεποίηκεν. ἀλλὰ: 
τῶν ἐν τῇ νηὶ συμπλεόντων τῷ Ὀδυσσεῖ καὶ τῷ 
Νεοπτολέμῳ. τά τε ἤϑη ϑαυμαστῶς σεμνὰ καὶ ἐλευ- 
ϑέρια, τό τε τοῦ Ὀδυσσέως πολὺ πρᾳότερον καὶ 
ἁπλούστερον ἢ πεποίηκεν ὁ Εὐριπίδης, τὸ τὲ τοῦ 
Νεοπτολέμου ὑπερβάλλον ἁπλότητι καὶ εὐγενεία, 
πρῶτον μὲν μὴ βουλομένου δόλῳ καὶ ἀπάτῃ περιγε- 
νέσϑαι τοῦ Φιλοχτήτου, ἀλλὰ ἰσχύϊ καὶ ἐκ τοῦ φανε- 
θοῦ. ἔπειτα πεισθεὶς ὑπὸ τοῦ Ὀδυσσέως καὶ ἔξαπα- 
τήσας αὐτὸν καὶ τῶν τόξων ἐγκρατὴς γενόμενος, 
αἰσθομένου ἐκείνου καὶ ὡς ἐξηπατημένου σχετλιά- 
ξοντος καὶ ἀπαιτοῦντος τὰ ὅπλα, οὐ κατέχει, ἀλλ᾽ 
οἷός τέ ἐστιν ἀποδιδόναι αὐτά, καίτοι τοῦ Ὀδυσσέως 
ἐπιφανέντος καὶ διακωλύοντος, καὶ τέλος δίδωσιν 

δοὺς δὲ τῷ λόγῳ πειρᾶται πείϑειν ἕχόντα 
ἀκολουϑῆσαι εἰς τὴν Τροίαν. τοῦ δὲ Φιλοχτήτου 
μηδένα τρόπον εἴκοντος μηδὲ πειϑομένου, ἀλλὰ δεο- 
μένου τοῦ Νεοπτολέμου. “ὥσπερ ὑπέσχετο, ἀπαγαγεῖν 
αὐτὸν εἰς τὴν Ἑλλάδα. ὑπισχνεῖται καὶ ἕτοιμός ἐστι 
ποιεῖν τοῦτο, μέχρι ἐπιφανεὶς Ἡρακλῆς πείϑει τὸν 
Φιλοκτήτην ἑχόντα εἰς τὴν Τροίαν πλεῦσαι. τὰ τὲ 

3 μέλη οὐκ ἔχει πολὺ τὸ γνωμικὸν οὐδὲ τὴν πρὸς ἀρε- 558. 
- 
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τὴν παράκλησιν, ὥσπερ τὰ τοῦ Εὐριπίδου; ἡδονὴν 

δὲ ϑαυμαστὴν καὶ μεγαλοπρέπειαν, ὥστε μὴ εἰκῇ 

τοιαῦτα περὶ αὐτοῦ τὸν ᾿Δριστοφάνην εἰρηκέναι" 

ὃ δ᾽ αὖ Σοφοκλέους τοῦ μέλιτι κεχριμένου 

ὥσπερ καδίσκου περιέλειχε τὸ στόμα. 

ΠΕΡῚ ΟἾἸΒΡΟΎΥ. 

Ὁ μὲν “]ημόκριτος περὶ Ὁμήρου φησὶν οὕτως" 

Ὅμηρος φύσεως λαχὼν ϑεαξούσης ἐπέων κόσμον ἐτε- 

χτήνατο παντοίων᾽ ὡς οὐκ ἐνὸν ἄνευ ϑείας καὶ δαι- 

μονίας φύσεως οὕτω καλὰ καὶ σοφὰ ἔπη ἐργάσασθαι. 

πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι γεγράφασιν, οἱ μὲν ἄντικρυς τὺ 

ἐγκωμιάξοντες τὸν ποιητὴν ἅμα καὶ δηλοῦντες ἔνια 

τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ λεγομένων, οὗ δὲ αὐτὸ τοῦτο τὴν διά- 

νοιαν ἐξηγούμενοι. οὐ μόνον ̓ Αρίσταρχος καὶ “Κράτης 

χαὶ ἕτεροι πλείους τῶν ὕστερον γραμματικῶν κῃ" 

ϑέντων, πρότερον δὲ κριτικῶν. καὶ δὴ καὶ αὐτὸς ι0 

᾿Αφιστοτέλης, ἀφ᾽ οὗ ψαῦι τὴν κριτικήν τὲ καὶ ἀμ 

ματικὴν ἀρχὴν λαβεῖν, ἐν πολλοῖς διαλόγοις περὶ τοῦ 

ποιητοῦ διέξεισι ϑαυμάξων αὐτὸν ὡς τὸ πολὺ καὶ μμ" 

μῶν" ἔτι δὲ καὶ Ἡρακλείδης ὃ ὁ Ποντικός. μμαόημοι ἑ 

πρότερος Πλάτων πανταχοῦ μέμνηται, τὴν μὲν ΜΝ 20 

νὴν καὶ χάριν τὴν τῶν ἐπῶν ἐκπληττόμενοβ, πολλα- 

κις " μὴν ἐπιμεμφόμενος ἐν τοῖς περὶ ϑεῶν μύϑοις 

τε καὶ λόγοις; ὡς οὐ συμφέροντα τοῖς ἀνϑρώποις 

οὐδαμῶς αὐτὸν εἰρηκότα, πλεονεξίας καὶ ἐπιβουλὰς 

κατ᾽ ἀλλήλων καὶ μοιχείας καὶ ἔριδας καὶ ἸΦΟΑΘΜΕΝΝ 25 

“κίας περὶ ϑεῶν ἐπεξιόντα" μετὰ ταῦτα δὲ οὐ μεταδι- 

1" 
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δοὺς αὐτῷ τῆς αὑτοῦ πόλεώς τε καὶ πολιτείας σοφῆς, 
ὡς αὐτὸς ἐνόμιξεν, ἐσομένης. ἵνα μήτε ταῦτα ἀκού- 
ὦσι περὶ ϑεῶν νέοι ὄντες, οὗς ἐκεῖνος ἀποφαίνει 
φύλακάς τε καὶ ἡγεμόνας τῆς πόλεως, μηδ᾽ αὖ περὶ 

- ᾿] “υ Ν᾿ ἃ ’ 

δ τῶν ἐν δου μηδὲν σκυϑρῶπον λεγόμενον μαλακω- 
Ὶ 

Ἁ ἤ 

τέρους αὐτοὺς πρὸς τὲ τὸ μᾶάχεσϑαι καὶ τὸ ἀποϑνή- 
σκειν ποιῇ μηδὲ ὥσπερ πώλους κακῶς πωλευϑέντας ὅ54Ν 
ἼΣ ο ἐξ ἀρχῆς ὑπόπτους πρὸς τὰ μὴ φοβερά. περὶ μὲν δὴ 
τούτων ἕτερὺςφλύγος πλείων καὶ μακρότερος καὶ οὐ 
“»ν “ ’ ὋΣ , “ Ν “ “ 

᾽0 ῥάδιος, πότερον Ὅμηρος ἥμαρτε περὶ ταῦτα ἢ φυσι- 
Δ ὕω " Ὕ ὃ ἥ ν ᾿ 7. μ, ζ " : κούς τινας ἔνόντας ἐν τοῖς μύϑοις λόγους κατὰ τὴν 
τοτὲ συνήϑειαν παρεδίδου τοῖς ἀνθρώποις. οὐ γὰρ 
»»ν,[ Ὑ "» ᾿ »" ’ ᾽ 7 ῥάδιον διαιτῆσαι τὸ τοιοῦτον, χαϑάπερ οἶμαι δύο 

᾽ ' ᾽ ἣΝ “ν » , ’ "Ὁ" »"" [2 ". φίλων ἀνδρῶν, ἀμφοτέρων σεμνῶν, τοῦ ἑτέρου τῷ 
" ρ ’ , " » ῥ ᾿ 3 » .- 

15 ἑτερ0) ἐγκάλουντος, ἕνος αὐτῶν καταγνῶναι. γέ- 
γραφε δὲ καὶ Ζήνων ὁ φιλόσοφος εἴς τε τὴν Ἰλιάδα 
καὶ τὴν Ὀδύσσειαν καὶ περὶ τοῦ Μαργίτου δέ" δοκεῖ 
γὰρ καὶ τοῦτο τὸ ποίημα ὑπὸ Ὁμήρου γεγονέναι νεω- 
τέρου καὶ ἀποπειρωμένου τῆς αὑτοῦ φύσεως πρὸς 

τϑ διηγούμενος καὶ διδαάσκῶν ὅτι τὰ μὲν κατὰ δό- 
αν, τὰ δὲ κατὰ ἀλήϑειαν γέγραφεν, ὕπως μὴ φαίνη- 

ται αὐτὸς αὑτῷ μαχόμενος μῆνα Αρμβεδηννα ἐὐμμνμνι 
εἰρῆσϑαι. ὁ δὲ λόγος οὗτος ̓ ἀντισϑένους ἐστὶ πρό- 
τερον, ὅτι τὰ μὲν δόξῃ, τὰ δὲ ἀληϑείᾳ εἴρηται τῷ 
ποιητῇ ἀλλ᾽ ὃ μὲν οὐκ ἐξειργάσατο αὐτόν. ὁ δὲ καϑ᾽ 
ἕχαστον τῶν ἐπὶ μέρους ἐδήλωσεν. ἔτι δὲ καὶ Περ- 
σαῖος ὁ τοῦ Ζήνωνος κατὰ τὴν αὐτὴν ὑπόϑεσιν γέ- 
γραφε καὶ ἄλλοι πλείους. 
μενος αὐτόν, ὡς εἶπον. καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ ϑαυ- 
μαστήν τινα ἀποφαίνει τῆς ποιήσεως. ὡς εἰκόνα ὄντα 

παντὸς χρήματος καὶ πάσας ἀτεχνῶς ἀφιέντα φωνάς. 

“ ἃ ; , χὰ ") 

0 δὲ Πλάτῶν ἅμα αἰτιώ- 

χες ἐπὶ τῶν χελιδόνων ποιοῦσιν. 

ἔ ὭΝ»ν»»Ὲ 

ὁ δὲ Ζήνων οὐδὲν τῶν τοῦ Ὁμήρου ψέγει; Ἢ Ὥ 
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ποταμῶν τὲ καὶ ἀνέμων καὶ κυμάτων" καὶ κελεύει 

μάλα εἰρωνικῶς στέψαντας αὐτὸν ἐρίῳ καὶ μύρῳ καΞ 

τοῦτο δὲ αἱ ΕΜ 

ἔτι δὲ καὶ αὐτὸς 
ταχέαντας ἀφιέναι παρ᾽ ἄλλους. 

τῆς χάριτος ἐπιὼν τὴν ποίησιν σφόδρα ἄγασϑαι τὸν: 

ἄνδρα. ἀτεχνῶς γὰρ οὐκ ἄνευ ϑείας τύχης οὐδ᾽ 

ὄνευ Μουσῶν τε καὶ ᾿4πόλλωνος ἐπιπνοίας δυνατὸν 

οὕτως ὑψηλὴν καὶ μεγαλοπρεπῇ καὶ προσέτι ἡδεῖαν 

γενέσθαι ποίησιν, ὥστε μὴ μόνον τοὺς ὁμογλώττους 

χαὶ ὁμοφώνους τοσοῦτον ἤδη κατέχειν χρόνον, ἀλλὰ 

ΟΝ χαὶ τῶν βαρβάρων πολλούς" καὶ τοὺς μὲν διγλώττους 

καὶ μιγάδας σφόδρα ἐμπείρους εἶναι τῶν ἐπῶν αὖ- 

τοῦ. πολλὰ τῶν ἄλλων ἀγνοοῦντας τῶν Ἑλληνικῶν, 

ἐνίους δὲ καὶ τῶν σφόδρα μακρὰν διωκισμένων" ὁπότε 

καὶ παρ᾽ Ἰνδοῖς φασιν ἢ ἄδεσϑαι τὴν Ὁμήρου ποίησιν. 

μεταβαλόντων αὐτὴν εἰς τὴν σφετέραν διαάλεκτόν τε 

χαὶ φωνήν. ὥστε καὶ Ἰνδοὶ τῶν μὲν ἄστρων τῶν παρ᾽ 

ἡμῖν πολλῶν δίσιν ἀϑέατοι" τὰς γὰρ ἄρκτους οὔ φασι 

φαίνεσθαι παρ᾽ αὐτοῖς" τῶν δὲ Πριάμου παϑημάτων 

καὶ τῶν ᾿άἀνδρομάχης καὶ Ἑκάβης ϑρήνων καὶ ὀδυρ- 

μῶν καὶ τῆς ᾿Δχιλλέως τε καὶ Ἕκτορος ἀνδρείας οὐκ 

ἀπείρως ἔχουσι: τοσοῦτον ἴσχυσεν ἕνὸς ἀνδρὸς μου- 

σική᾽" καὶ δοκεῖ ἔμοιγε τῇ δυνάμει ταύτῃ τάς τὲ Σει- 

ρῆνας ὑπερβαλέσϑαι καὶ τὸν Ὀρφέα. τὸ γὰρ λέϑους 

τε καὶ φυτὰ καὶ ϑηρία κηλεῖν καὶ ἄγειν τί ἔστιν ̓ 

ἕτερον ἢ τὸ βαρβάρους ἀνθρώπους ἀσυνέτους τῆς 

Ἑλληνικῆς φωνῆς οὕτως ἄγαν χειρώσασϑαι. μήτε τής 

γλώττης μήτε τῶν πραγμάτων ἐμπείρους ὄντας, ὑπὲρ 

ὧν ὃ λόγος. ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς, καϑάπερ οἶμαι πρὸς κπι- 

π ϑάραν κηλουμένους: ἡγοῦμαι δὲ ἔγωγε πολλοὺς καὶ : 

τῶν ἀμαϑεστέρων ἔτι βαρβάρων τὸ μὲν ὄνομα ἀκη- 

κοέναι τὸ Ὁμήρου; ὅ.τι δὲ δηλοῖ. τοῦτο μὴ εἰδέναι 
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σαφῶς. εἴτε ξῷον εἴτε φυτὸν εἴτε πρᾶγμα ἕτερον. οὐ 

μὴν ἀλλὰ καὶ τὸν βίον ἐπαινέσαι τις ἂν τοῦ ἀνδρὸς 
πολὺ μᾶλλον τῆς ποιήσεως. τὸ γὰρ ἐν πενία διαγε- 
νέσϑαι καὶ ἀλώμενον καὶ τοσοῦτον ἀπὸ τῶν ποιη- 
μάτων πορίξζοντα ὅσον ἀποξζὴῆν ϑαυμαστῆς ἀν- 

δρεέας καὶ μεγαλοφροσύνης ἔτι δὲ τὸ μηδαμοῦ γε- 
γραφέναι τὸ αὑτοῦ ὄνομα, ἀλλὰ μηδὲ μνησϑῆναι 

αὑτοῦ ἐν τῇ ποιήσει, καίτοι τῶν ἄλλων ἁπάντων, 
ἑπόσοι τινὰ ἔδοξαν ἔχειν δύναμιν ἢ περὶ ποίησιν ἢ 
καταλογάδην συγγράφοντες, καὶ πρῶτον καὶ τελευ- 
ταῖον τὸ ἑαυτῶν ὄνομα γραφόντων, πολλῶν δὲ καὶ 
ἐν αὐτοῖς τοῖς λόγοις τε καὶ ποιήμασιν, ὥσπερ Ἕκα- 
ταῖός τε καὶ Ἡρόδοτος καὶ Θουκυδίδης, οὗτος μὲν 

οὐχ ἅπαξ μόνον ἐν ἀρχῇ τῆς ἱστορίας, ἀλλὰ πολ- 

λάκις διαμαρτυρόμενος καϑ΄ ἕκαστον χειμῶνα καὶ 

ϑέρος ὅτι ταῦτα ξυνέγραψε Θουκυδίδης. ὁ δὲ οὕτως 
» ᾽ , ᾿ ᾿ Ὶ , [2 3. ὦ »Ὕ 

ἄρα ἐλευϑερος ἣν καὶ μεγαλόφρων ὥστε οὐδαμοῦ φα-ΌὍον 
᾿ - ’ 6 ὃν » Ἀ - 

νήσεται τῆς ποιησεῶς αὐτοῦ μεμνημένος, ἀλλὰ τῷ 
» μὴ “"» -»" “" , - οντε ὡσπερ οὗ προφῆται τῶν ϑεῶν ἐξ ἀφανοῦς καὶ 

ο΄’ ' ᾿ ᾿ [χὰ Ἁ Ἁ 3 , 

ἄδυτον ποϑὲν φϑεγγόμενος. οτει δὲ καὶ ὠφέλιμα 
, Γι " .᾿ Ἁ » ’ 

πᾶντα καὶ χρήσιμα ἔγραψε, τὰ μὲν ἄλλα εἰ διεξίοι τις, 
νυν , - [ ’ ᾽ » 

πολὺ ἂν ἔργον εἴη. οσα πεποίηκε περὶ ἀρετῆς καὶ 

κακίας περὶ δὲ τῶν βασιλέων ἐν βραχεῖ Ἐ οἵους φησὶ 
. π τν Ὶ Ἴ ᾽ -» " , , “᾿ι" δεῖν εἶναι. ον γὰρ ἂν ἐπαινῇ τῶν βασιλέων. Διὶ 

“-« Ψ ἤ ᾽ Ἠ Ὺ [ων 

μῆτιν ἁἀταλαντὸν φησιν εἶναι καὶ διοτρεφέας ἅπαντας 
᾿ 93 ι , . ᾿ , , 

τοὺς ἀγαϑους βασιλεῖς, καὶ τὸν Μίνω, μεγίστην ἐπὶ 
Ὶ ΄ ν ἤν " ᾿ μω»7΄ΣἽ: - ᾿ 
δικαιοσυνῃ δόξαν ἔχοντα παρὰ τοῖς Ελλησι. τοῦ Διὸς 
6 , Ἁ ΕΥ̓ ’ ς -»" 

Μη, τε καὶ μαϑητὴν εἶναί φησιν, ὡς πρῶτον 
, - , γ᾿ 

δὴ καὶ μέγιστον ἁπάντων ἐκεῖνον βασιλέα καὶ μόνον 
ἢ; Ἁ Ι, 

αὐτὸν ἐπιστάμενον καὶ παραδιδόντα τὴν βασιλικὴν 
ν. 3 " “.«η»ὑ - 

τέχνην. καὶ τοὺς ἀγαϑοῦς βασιλεῖς δέον πρὸς ἐκεῖνον 
, Γ ,. ᾿] , ᾿ - 6 

βλέποντας κατευϑύνειν τὴν ἀρχήν, ἀφομοιοῦντας, ὡς 
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δυνατόν ἐστιν ἀνθρώποις, ϑεῷ τὸν αὑτῶν τρόπον. 

τὸ δὲ τοῦ Διὸς ἦϑος καὶ τὴν βασιλείαν; ὁποία τις ἣν; 

ἐν πολλοῖς μὲν καὶ ἄλλοις ποιεῖ φανερᾶν, ὡς ὃ ἔνβρα- 

χεῖ περιλαβόντα εἰπεῖν; τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν 

διάνοιαν δηλοῖ πολλάκις, ἀεί ποτε αὐτὸν οὕτως ὀνο- 

μάξων, πατὴρ ἀνδρῶν τε ϑεῶν τε᾿ ὡς δέον τὴν τῶν 

βασιλέων ἐπιμέλειαν πατρικὴν καὶ κηδεμονικὴν εἶναι 

μετ᾽ εὐνοίας καὶ φιλίας καὶ μηδέποτε ἄλλως προσῆ- 

χον ἀνθρώπων προΐστασϑαί τε καὶ ἄρχειν ἢ ἀγαπῶντα 

καὶ προνοοῦντα, ὁπότε ὁ Ζεὺς οὐχ ὑπερορᾷ πατὴρ ιτ0 

ἀνθρώπων καλεῖσθαι. 

ΠΕΡῚ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 

-»: ,, - 

Ἱππίας ὁ Ἠλεῖος καὶ Γοργίας ὁ Δεοντῖνος καὶ Πω- 

λος καὶ Πρόδικος οἱ σοφισταὶ χρόνον τινὰ ἤνϑησαν 

ἐν τῇ Ἑλλάδι καὶ ϑαυμαστῆς ἐτύγχανον φήμης. οὐ 

μόνον ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ Σπάρτῃ 15 

καὶ παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις, καὶ χρήματα πολλὰ συνέλεξαν. 

ὍΝ δημοσίᾳ τὲ παρὰ τῶν πόλεων καὶ παρὰ δυναστῶν 

τινων καὶ βασιλέων καὶ ἰδιωτῶν, ὡς ἕκαστος ἔχοι 

δυνάμεως. ἔλεγον δὲ πολλοὺς μὲν λόγους: νοῦν δὲ 

οὐκ ἔχοντας οὐδὲ βραχύν" ἀφ᾽ ὧν ἔστιν οἶμαι χρή- 

ματα πορίξειν. καὶ ἀνθρώπους ἡλιϑίους ἀρέσκειν. ἄλ- 

λος δέ τις ἀνὴρ ᾿4βδηρίτης οὐχ πως ἀργύριον παρ᾽ 

ἑτέρων ἐλάμβανεν, ἀλλὰ καὶ διέφϑειθρε τὴν οὐσίαν 

τὴν αὑτοῦ συχνὴν οὖσαν καὶ ἀπώλεσε φιλοσοφῶν, 

ἀναισϑήτως ϑηλὸν ὅτι καὶ ξητῶν ὧν οὐδὲν ὄφελος 

αὐτῷ. ἣν δὲ καὶ Σωκράτης ᾿4ϑήνησι πένης ἀνὴρ καὶ 
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δημοτικός. οὐδὲ οὗτος ὑπὸ τῆς πενίας ἀναγκαξόμενος 
οὐδὲν λαμβάνειν" καίτοι γυναῖχα εἶχεν οὐ μισοῦσαν ἢ ΤΙ͂ΤΝ ) ΄ τ' . π᾿ ἀργύριον καὶ παῖδος δεομένους ὠροίηᾳ μα 5 ΠΕΡῚ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΣΘΚΡΑΤΟΥΣ 

νέων λέγεται τοῖς πλουσιωτάτοις ΝΑ. ὧν φασιν Ἐπεὶ φαίνει καὶ τἄλλα Σωκράτους ὧν ἐπαινέτης 
Ὁ ἐνίους μηδενὸς ἀπλ ὡς φείδεσϑαι πρὸς αὐτόν. ἣν δὲ χαὶ τὸν ἄνδρα ἐκπληττόμενος ἐν τοῖς λόγοις. ἔχεις μοι 
τἄλλα τῷ τρόπῳ κοινὸς καὶ φιλάνϑρωπος 9. καὶ παρ- εἰπεῖν ὕτου μαϑητὴς γέγονε τῶν σοφῶν. ὥσπερ Φει- 

εἴχεν αὑτὸν τοῖς βουλομένοις προσιέναι καὶ διαλέ- δίας μὲν ὁ ἀγαλματοποιὸς Ἡγίου., Πολύγνωτος δὲ ὁ 
γεσϑαι περί τε τὴν ἀγορὰν τὰ πολλὰ διατρίβων καὶ ξωγράφος καὶ ὃ ἀδελφὸς ἄμφω τοῦ πατρὸς ᾽4γλαο- - 
εἰς τὰς παλαίστρας εἰσιὼν καὶ πρὸς ταῖς τραπέξαις φῶντος; Πυϑαγόρου δὲ Φερεκύδης λέγεται διδάσκα- 
καϑεξόμενος᾽" ὥσπερ οὗ τὰ ὦὥνια τὰ φαῦλα δεικνύντες Ἢ" λος γενέσϑαι, Πυϑαγόρας δὲ Ἐμπεδοκλέους καὶ ἑτέρων. 

ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ περιφέροντες ἐπὶ τὰς ϑύρας, εἴ τις καὶ τῶν ἄλλων δὲ τῶν πλείστων ἔχομεν εἰπεῖν τοὺς 
ὥρα ἐϑελήσει πυϑέσϑαι τι καὶ ἀκοῦσαι τῶν νεωτέρων διδασκάλους τῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν. ὅτῷ ἕκαστος συγ- 
ἢ τῶν πρεσβυτέρων. οὗ μὲν οὖν πολλοὶ τῶν δυνατῶν γενόμενος λόγου ἄξιος ἐγένετο δέχα γε Ἡρακλείτου τὸ 
καὶ ῥητόρων προσεποιοῦντο μηδὲ ὁρᾶν αὐτόν. ὃ τοῦ Ἐφεσίου καὶ Ἡσιόδου τοῦ “Ἵσκραίου. ὁ μὲν γάρ 

5 δὲ προσελϑών, ὥσπερ οὗ προσχταίσαντες, ἀλγή- φησιν ὅτι ποιμαίνων ἐν τῷ Ἑλικῶνι παρὰ τῶν Μου- 
σας ταχὺ ἀπηλλάττετο. ἀλλὰ δὴ τῶν μὲν ϑαυμαζομε- σῶν ἔλαβεν ἐν δάφνης ὄξῳ τὴν ποίησιν ; ἵνα μὴ πρά- 
νῶν ἐκείνων σοφιστῶν ἐχλελοέπασιν οἵ λόγοι καὶ γματα ἔχοιμεν ξητοῦντες αὐτοῦ τὸν διδάσκαλον Ἡρά- 
οὐδὲν 1 ἢ τὰ ὀνόματα μόνον ἔστιν οἵ δὲ τοῦ Σωκρά- κλειτος δὲ ἔτι γενναιότερον αὐτὸς ἐξευρεῖν τὴν τοῦ 1: 
τους οὐκ οἶδ᾽ ὅπως διαμένουσι καὶ διαμενοῦσι τὸν Ἢ παντὸς φύσιν ὁποία τυγχάνει οὖσα, μηδενὸς διδαάξαν- 

᾿ ἅπαντα χρόνον, Ἐτούτου δὲ αὐτοῦ γράψαντος ἢ ̓καταλι- τος καὶ γενέσϑαι παρ᾽ αὑτοῦ σοφός. Ὁμήρου μὲν γάρ, 
πόντος οὔτε σύγγραμμα οὔτε διαϑήκας. ἐτελεύτα ὥσπερ τἄλλα τὰ περὶ αὐτόν. καὶ τοῦτο ἄδηλον τοῖς 
γὰρ ὃ ἀνὴρ ἀδιάϑετος τήν τε σοφίαν καὶ τὰ χρή- Ἕλλησιν. ὁ δὲ Σωκράτης ὅτι μὲν παῖς ὧν ἐμάνϑανε 
ματα. ἀλλ᾽ οὐσίαν μὲν οὐκ εἶχεν, ὥστε δημευϑῆ- β τὴν τοῦ πατρὸς τέχνην ἀκηκόαμεν" τὸν δὲ τῆς σο-- 90 
γαῖ, χαϑάπερ εἴωϑε γίγνεσϑαι τῶν καταδικασϑέντων᾽ 5 ἢ φίας αὐτοῦ διδάσκαλον, οὕτως ὠφελίμου καὶ καλῆς 
οὗ λόγοι δὲ τῷ ὄντι ἐδημεύϑησαν μὰ Δί οὐχ ὑπ᾽ ἐχ- γενομένης, σὺ ἡμῖν σαφῶς εἰπὲ καὶ μὴ φϑονήσῃς. 
ϑρῶν, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν φίλων" οὐδὲν μέντοι ἧττον καὶ β ἽΝ 4. ᾿Δλλὰ τοῦτό γε οἶμαι πολλοῖς εἶναι σαφές, 
νῦν φανερῶν τεῦύντων καὶ τιμωμένων ὀλίγοι συνιᾶσι ὕστις ἔμπειρος ἀμφοῖν τοῖν ἀνδροῖν, ὅτι Σωκράτης τό 

καὶ μετέχουσιν. γὲ ἀληϑὲς Ὁμήρου μαϑητὴς γέγονεν; οὐχ, ὥσπερ ἔνιοί "5 
β φασιν. ᾿Αρχελάου. -- Καὶ πῶς οἷόν τε τὸν μήτε ΑΝ 

9 γζἕενόμενον Ὁμήφῳ μήτε ἰδόντα πώποτε, ἀλλὰ τοσού- 

τοις ἔτεσιν ὕστερον γενόμενον, Ὁμήρου φᾶναι μαϑη- 

τήν; ---- 4. Τί δέ; ὅστις καϑ᾽ Ὅμηρον ἐγένετο 9 μη- 
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Ν Ν -» Υ͂ ἤ »" Ἵ , ἤ 

δὲν δὲ ἤκουσε τῶν Ὁμήρου ἐπῶν ἡ ἀκούων μηδενὶ 
" Ἁ “«“ “ἢ Ψ ἢν ’ ᾿ "" ὃν , 

προσέσχε τὸν νοῦν. ἔσϑ' ὁπῶς φησομὲν ἐκεῖνον Ομη- 

ρου μαϑητήν; ) 
, Ι ᾿ δ , “-ω ὃ ὦ 

μήτε συγγενόμενον μὴτε ἰδοντα, τῆς δὲ ποιήσεως συν - 
- 6 ; "» κι Ἂ ΠῚ 

5ἐἕντα τῆς Ὁμήρου καὶ τῆς ολης διανοίας ἔμπειρον 
ἤ ὃ» , Ἵ 3 οἷ 

γενόμενον μαϑητὴν ὥμηρφου λέγεσϑαι "ἢ οὐδὲ ξηλω- 

τὴν οὐδένα οὐδενὸς φήσεις τῶν μὴ συγγενομένων;: 

-- ὙΠ -- Ζ. Εἴπερ οὖν ξηλωτῆής, καὶ μαϑητὴς εἴη 

ἄν. ὃ γὰρ ξηλῶν τινα ὀρϑῶς ἐπίσταται δήπου ἐκεῖ- 

νον ὁποῖος ἦν; καὶ μιμούμενος τὰ ἔργα καὶ τοὺς λόγους 

ὡς οἷόν τε ἐπεχειρεῖ ὅμοιον αὑτὸν ἀποφαίνειν. ταὐτὸ 

δὲ τοῦτο καὶ ὁ μαϑητὴς ποιεῖν ἔοικε" μιμούμενος τὸν 
᾿ ν ἢ ᾽ ᾿ Ἁ 

διδάσκαλον καὶ προσέχων ἀναλαμβάνει τὴν τέχνην. 
᾿ ,  υ ω ᾿ ᾿ ᾿ , 

τὸ δὲ ορᾶν καὶ συνεῖναι οὐδέν ἐστι πρὸς τὸ μανϑά- 
. ᾿ ᾿ ν᾿ " Ν 3 Ἁ ἣ , Ἁ 

νειν "πολλοί γὰρ καὶ ὁρῶσι τους αὐλητας καὶ συνεισι καὶ 
᾿ , ἡ  -» Ὺ - ω 

ἀκούουσιν ὁσημέραι, καὶ οὐδ᾽ ἂν ἐμφυσῆσαι τοῖς αὐ- 
»Ὕ Υ . 1 ἃ 2 

λοῖς δύναιντο, οἱ ἂν μὴ ἐπὶ τέχνῃ μηδὲ προσέχοντες 
- ᾽ , Ϊ᾿ ᾿ - " ᾿ ς ἢ 

συνῶσιν. ἀλλ᾽ εἴ γε δυσωπεῖ μαϑητὴν Ὁμήρου τὸν 
᾿Ν , - Ἂ ’ ᾽ ᾿ ,᾿ 

Σωκράτην καλεῖν. ξηλωτὴν δὲ μόνον, οὐδέν μοι διοί- 
3 ᾽ φ' » ,ὕ 

δει. ---- Ἐμοὶ μὲν οὐχ ἧττον παράδοξον τοῦτο ἐκείνου 
᾿ ωωὠν ᾿ ᾽ .. 

δοκεῖ. Ὅμηρος μὲν γὰρ ποιητὴς γέγονεν οἷος οὐδεὶς 
» ᾿ , Γ Ω 

ἄλλος Σωκράτης δὲ φιλόσοφος. 2. Εἶεν" οὕτω 
᾿ Ὶ , " Ἢ ὃ , δ 

μὲν οὐδὲ ᾿Δρχέλοχον εἴποις ἂν Ὁμήρου ξηλωτήν. οτι 
᾿ “-“ ᾿ “- Ὰ ’ 

μὴ τῷ αὐτῷ μέτρῳ κέχρηται εἰς ὁολην τὴν ποίησιν. 
᾿Ξ. , δὶ ν᾽ Ἁ , εἶ Ἂ" τ' ’ ν ) π λλνν 25 (λλ΄ ἑτέροις τὸ πλέον. συδὲ Στησέχορον, οτι ἐκεῖνος 

μὲν ἔπη ἐποίει, Στησίχορος δὲ μελοποιὸς ἣν. --- 
ΝΥ.» ““ Ὃ ’ ,'᾿ν-ν . " 

Ναί" τοῦτο γε ἁπαντὲς φασιν οἱ ἔλληνες., Στησίχο- 
Ἢ ᾿ ,. ᾿ 

ρον Ὁμήρου ξηλωτὴν γενέσϑαι καὶ σφόδρα γε ἐοικέ- 
ναι κατὰ τὴν ποίησιν. Σωκράτης δὲ κατὰ τί σοι δοκεῖ 
} , ᾽ , Ἁ " “" ᾿ , 

80 Ὁμήρῳ ἐοικέναι; --- “1. Τὸ μὲν πρῶτον καὶ μέγιστον 
᾿ γ᾿ ϑω» Ἁ 4 " ψ Ἁ ε 9 

κατὰ τὸ ηϑος. οὐδέτερος γὰρ αὐτοῖν ἁλαζῶν ἣν οὐδὲ 
ν Γ ΑῬ ᾽ - - [χν} 

ἀναιδής, ὥσπερ οὗ ἀμαϑέστατοι τῶν σοφιστῶν. Ομη- 

ΘΒΆΤΙΟ ΤΥ. 17} 

ὠνρος μὲν γὰρ οὐδὲ ὁπόϑεν ἦν εἰπεῖν ἠξίωσεν οὐδὲ ὧν- 

τινῶν γονέων οὐδὲ ὅστις αὐτὸς ἐκαλεῖτο, ἀλλὰ ὅσον 

ἐπ᾽ ἐκείνῳ καὶ τὸ ὄνομα ἠγνοοῦμεν ἂν τοῦ γράψαντος 

τὴν Ἰλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσσειαν. Σωκράτης δὲ τὴν μὲν 

πατρίδα οὐχ οἷός τ᾽ ἦν ἀποκφύψασϑαι διὰ τὸ μέγεϑος δ 

καὶ τὸ σφόδρα ἐνδόξους εἶναι τὰς ̓ ἡϑήνας καὶ τῶν 

Ἑλλήνων ἄρχειν κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον᾽ οὐδὲν δὲ 

πώποτε εἶπεν ὑπὲρ αὑτοῦ μέγα οὐδὲ προσεποιεῖτο σο- 

φίαν οὐδεμίαν, καίτοι τοῦ ᾿ἡπόλλωνος χρήσαντος ὡς 

εἴη σοφώτατος Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων. τελευταῖον ιτ0 

δὲ οὐδὲ τοὺς λόγους τοὺς αὑτοῦ κατέλιπε γφάψας, καὶ 

ταύτῃ γὲ ὑπερέβαλε τὸν Ὅμηρον. ὥσπερ γὰρ τὸ ὄνομα 

τὸ ἐκείνου παρ᾽ ἑτέρων ἀκούοντες ἴσμεν, οὕτω καὶ τοὺς 

λόγους τοὺς Σωκράτους ἄλλων καταλιπόντων. οὕτως 

ἄγαν κεκολασμένω ἤστην καὶ ἐσωφρονείτην ἄμφω τῷ ιὉ 

ἄνδρε. ἔπειτα ὑπερεῖδον κτήσεως χρημάτων ὁμοίως 

ἢ Σωκράτης τε καὶ Ὅμηρος. πρὸς δὲ τούτοις ὑπὲρ τῶν 

αὐτῶν ἐσπουδαξέτην καὶ ἐλεγέτην, ὁ μὲν διὰ τῆς ποιή- 

σεως; ὃ δὲ καταλογάδην" περὶ ἀρετῆς ἀνθρώπων καὶ 

περὶ κακίας καὶ ἁμαρτημάτων καὶ κατορϑωμάτων 30 

καὶ περὶ ἀληϑείας καὶ ἀπάτης καὶ ὕπως δοξάξουσιν 

οἵ πολλοὶ καὶ ὅπως ἐπίστανται οὗ φρόνιμοι. καὶ μὴν 

εἰχάσαι καὶ παραβαλεῖν ἱκανώτατοι ἧσαν. --- Τοῦτο 

μὲν ϑαυμαστόν, εἰ ταῖς Ὁμήρου παραβολαῖς πυρὸς 

χαὶ ἀνέμων καὶ ϑαλάττης καὶ ἀετῶν καὶ ταύρων καὶ 30 

λεόντων καὶ τῶν ἄλλων, οἷς ἐκόσμησε τὴν ποίησιν 

Ὅμηρος, σὺ παραβαλεῖν ἀξιώσεις τοὺς Σωκράτους 

κεραμέας καὶ σκυτοτόμους. --- Ζ. Εἴπερ γε: ὦ μακά- 

ριξε, καὶ τὴν ᾿ἀρχιλόχου ἀλώπεκα τοῖς λέουσι καὶ ταῖς 

παρδάλεσι παραβάλλομεν καὶ οὐδὲν ἢ μὴ πολὺ ἀπο- 30 

δεῖν φαμεν. ἀλλὰ γὰρ ἴσως καὶ τῶν Ὁμήρου τὰ τοι- 

αὔτα ἀποδοκιμάξεις, ὅπου μέμνηται ψαρῶν ἢ κολοιῶν 
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".. "δ" δ Ἥ ὦ νὝν Ἢ " ν}. Υ δ ἡ» Ὁ» 

ῃ ἀκρίδων ἡ δαλοῦ ἡ τέφρας ἡ κυάμῶν τε καὶ ἐρεβέν- 
ν}. ΩΝ " Ἷ " Ἁ - 

ἁγῶν ἢ λικμῶντας ἀνθρώπους πεποίηκεν; ἀλλὰ ταῦ- 

τά σοι δοκεῖ τὰ φαυλότατα εἷναι τῶν Ὁμήρου" μόνους 

δὲ ϑαυμάζεις τοὺς λέοντας καὶ τοὺς ἀετοὺς καὶ τὰς 

ὅ Σκύλλας καὶ τοὺς Κύκλωπας. οἷς ἐκεῖνος ἐχήλει τούς δοιν 

ἀναισθήτους. ὥσπερ αἱ τίτϑαι τὰ παιδία διηγούμε- 
ναι τὴν “άμιαν. καὶ μὴν ὥσπερ Ὅμηρος διά τε μύ- 
ϑῶὼν καὶ ἱστορίας ἐπεχείρησε τοὺς ἀνθρώπους παι- 
δεύειν, σφόδρα ἐργώδεις ὔντας παιδευϑῆναι, καὶ Σω- 
χράτης πολλάκις ἐχρῆτο τῷ τοιούτῳ. ποτὲ μὲν σπου- 
δάξειν ὁμολογῶν. ποτὲ δὲ παίζειν προσποιούμενος 

""Υ̓͂ Γ 3 ’ὔ "ν» φ᾿ τ 

τούτου ἕνεχεν ἀνθρώπους [ἄλλους] ὠφέλει. ἴσως δὲ 
᾽ "" ᾿ - " 

προσέκρουσε τοῖς μυϑολόγοις καὶ τοῖς συγγραφεῦσιν. 
.Χ , 4 οἱ Ν , »- ᾿ , 
οὗ τοίνυν οὐδὲ τοὺς περὶ Γοργίαν ἢ Πῶλον ἢ Θρασύ- 

Ἂν» 

ὅ μάχον ἡ Πρόδικον ἢ Μένωνα ἢ Εὐϑύφρονα ἡ ΄ἄνυ- 
"  ω Ἁ ἢ “ ; 

τον ἢ Αλκιβιάδην ἢ “άχητα μάτην ἐποίει λέγοντας, 
᾽ν Δ, 2 . " 3 ἡ Ι] Ι;: 

ἐξον ἀφελεῖν τὰ ὀνόματα ἀλλ᾽ ἤἥδει τούτῳ καὶ μάλιστα 

ὀνήσων τοὺς ἀκούοντας, εἴ πως συνεῖεν ἀπό τε τῶν 
λόγων τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τοὺς 
λόγους ὃ συνορᾶν οὐ ῥάδιον ἄλλοις ἢ τοῖς φιλοσό- 
φοις καὶ τοῖς πεπαιδευμένοις. οἵ δὲ πολλοὶ μάτην 

οἴονται τὰ τοιαῦτα λέγεσϑαι καὶ ὄχλον ἄλλως καὶ 
φλυαρίαν ἡγοῦνται. Σωκράτης δὲ ἐνόμιξεν, ὁσάκις 

μὲν ἀλαξόνα ἄνϑρωπον εἰσάγει. περὶ ἀλαξονείας λέ- 

)5 γειν ὁπότε δὲ ἀναίσχυντον καὶ βδελυρόν, περὶ ἀναι- 
δείας καὶ βδελυρίας" ὁπότε δὲ ἀγνώμονα καὶ ὀργίλον, 
ἀγνωμοσύνης καὶ ὀργῆς ἀποτρέπειν. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλ- 
λῶν ὁμοίως τὰ πάϑη καὶ τὰ νοσήματα ἐπ᾽ αὐτῶν 
τῶν ἀνθρώπων τῶν ἐχομένων τοῖς πάϑεσιν ἢ τοῖς 
νοσήμασι σαφέστερον ἐδείκνυεν ὁποῖά ἐστιν ἢ εἰ τοὺς 
λόγους ψιλοὺς ἔλεγε. δοκεῖ δέ μοι καὶ τοῦτο παρ᾽ Ὁμή- 

ρου λαβεῖν. καὶ γὰρ ἐκεῖνος. ὅταν μὲν διηγῆται περὶ 

290Η 
Ι 
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Δόλωνος, ὕπως μὲν ἐπεϑύμησε τῶν ἵππων τῶν ᾽4χιλ- 

λέως. ὕπως δὲ τοὺς πολεμίους ἀποφεύγειν δυνάμενος 

ἔστη τοῦ δόρατος ἐγγὺς παγέντος καὶ οὐδὲν αὐτὸν 

ὥνησε τὸ τάχος: ὅπως ὃὲ ἐβάμβαινεν ὑπὸ τοῦ δέους 

καὶ συνεκρότει, τοὺς ὀδόντας. ὅπως δὲ ἔλεγε τοῖρ πο-: 

λεμίοις. οὐ μόνον εἴ τι ἐρωτῴεν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ ὧν 

μηδεὶς ἐπυνθάνετο" καὶ γὰρ τοὺς ἵππους ἐμήνυσε 

ντοὺς Θρακικοὺς καὶ τὸν Ῥῆσον, ὃν οὐδεὶς ἤδει ἄφι- 

Ἵι γμένον᾽ ταῦτα δὲ λέγων οὕτω σφόδρα ἐναργῶς οὐ 

περὶ δειλίας ὑμῖν καὶ φιλοδοξίας δοκεῖ διαλέγεσθαι: 
Ψ Ν ᾿ -ν μ ε , ᾿ 

ὅταν δὲ περὶ τοῦ Πανδάρου., ὡς συνέχεξ τας σπον- 
νΚ , "ν ἌΧ - ἤ 

δάς, ἐλπίσας δῶρα παρὰ ᾿4λεξανδρου τοῦ Πριάμου, 
Ἁ , 3 ᾽ Ἁ ’ ἤὕἍ ,ὕ ΄ 

καὶ οὔτε ἀπέκτεινε τὸν Μενέλαον βαλών. καίτοι τοξο- 
Ἁ "ν Ω Ἁ 

της ἱκανὸς εἷναι δοκῶν. καὶ παραβὰς τὰ οὁρκλίια τοὺς 
Ὺ γνει ’ ᾿ 

Τρῶας ἀϑυμοτέρους ἐποίησε πρὸς τὸν πόλεμον. με- 
3 -» ’ 

μνημένους ἀεὶ τῆς ἐπιορκίας" 
- ἰχὴ Ἁ 

νῦν δ᾽ ὅρκια πιστὰ 
͵ ’ . " » ““ ἢ Μ " " 

ψευσάμενοι μαχόμεσϑα᾽ τῷ οὔ νῦ τι κάλλιον ἔστι 
ἃ Υ 3 ᾿. » 

καὶ ὃν τρόπον ἀπέϑανεν, οὐ μετὰ πολὺ τὴν γλῶτταν 
3 , ᾿ " Υ " μ 3 , ᾿ 

ἀποτμηϑείς, πρὶν καὶ λόγῳ φῆσαι τὸν ᾿4λεξανδρον : 
" Υ̓ -" 

αὐτῷ χάριν εἰδέναι" ταῦτα διεξιὼν οὕτως ἐπιμελῶς 

ὑπὲρ ἄλλου του δοκεῖ λέγειν ἢ δωροδοκέας καὶ ἀσε- 

βείας καὶ τὸ σύμπαν ἀφροσύνης; ὃς καὶ τοῖς βέλεσι 

χατηρᾶτο καὶ ἠπείλει διακλάσειν αὐτὰ καὶ κατακαύ- 
ς .᾽ » - »" “ . 

σειν. ὡς φοβουμένων αὐτὸν τῶν βελῶν. ὅταν δὲ περὶ : 
, " »ν΄Ὁ , ἰχ 2 »" -»“Ὅ ἤ 

“σίου τοῦ Ὑρτακου. οτι τοῦ στρατηγοῦ κελευσαντος 

ἔξω τῆς τάφρου καταλιπεῖν τοὺς ἵππους μόνος οὔχ 

ὑπήκουσεν. 
᾿ 9 ω ἤ - 

ἀλλὰ σὺν αὐτοῖσιν πέλασεν νήεσσι ϑοῇσι 
, »ω.Ν 3 , 

νήπιος" οὐ ἄρ᾽ ἔμελλε. κακὰς ὑπὸ κῆρας άλυξας.: 

ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν ἀγαλλόμενος παρὰ νηῶν 
“ 3 “ ϑ Ρ . 

ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν 



174 ὉΙΟΝῚΒ Ὲ ἨΠΟΜΕΒΟ ἘΤῚ ΒΟΘΈΑΤΕ 

εἰς τοσαύτην δυσχωρίαν τάφρου τε καὶ τεέχους καὶ 
“«Ψ ἤ Ὁ Ἂ "" ω ἤ 

νεῶν εἰσελαύνων,. ὁποῦ γε μηδὲ τοῖς πεζοῖς συνήνεγκε 
ω Ὶ ᾿ - ᾿ ᾿ 3  Υ ᾿ 3 

καταληφϑεῖσιν ὑπὸ τῶν ἐναντίων. ἄλλα ὀλίγης ἐκβοη- 
ἢ) Υ , ᾿ . ᾿ Ὑ “ , 

ϑείας γενομένης διεφϑάρησαν οἱ πλείους" ὁ δὲ ὑπὸ 

5 τῶν ἵππων ἐπαιρόμενος καὶ τῷ κάλλει τοῦ δίφρου 
» Υ Ἁ , "" Γ᾿ 

ὥετο μὲν ὑπὲρ τὸ τεῖχος ἐλάσειν, ἕτοιμος δὲ ἦν ἐμβα- 
ἅ ᾿. ’ 3 ,. 

λὼν εἰς τὴν ϑάλατταν ἀπὸ τοῦ ἅρματος μάχεσϑαι᾽ 
Ύ γ , ν Γ, 3 ᾿ ’ 

ἀῤ οὖν οὐ περὶ ἀπειϑείας καὶ ἀλαζονείας τότε λέγεινδον 
φαίνεται ; πάλιν δὲ τούτοις παρατιϑεὶς Πολυδάμαντα 
κελεύοντα εὐλαβηϑῆναι καὶ μὴ διαβαίνειν τὴν τάφρον, 
ἅμα μὲν τὸ πρᾶγμα ἐπιδεικνύντα ὡς ἐπικίνδυνον, ἅμα 

ὃὲ τὸν οἰωνὸν τὸν γενόμενον αὐτοῖς" ἄλλως μὲν γὰρ 
οὐδένα ὥετο ἀνέξεσθαι αὐτοῦ λέγοντος, σὺν δὲ τῷ 
οἰωνῷ τάχ᾽ ἢ τὸν Νέστορα 
τοὺς περὶ τὸν ᾿Ζ“γαμέμνονα καὶ τὸν ᾿4χιλλέα λοιδο- 
ρουμένους. παύοντα τῆς ὀργῆς καὶ προλέγοντα φανε- 

“ ᾿. , ᾽ . , Ἁ -" γ... ἰχὴ 

ρῶν τὰ συμβησόμενα αὐτοῖς ἀποτῆς στασεῶς, υστερον 

Ἢ - " νυ: 
ἂν πεῖσαι τὸν Εἰχτορα " 

ὃὲ ἐπιπλήττοντα τῷ ᾿Δ4γαμέμνονι ὡς ἁμαρτόντι καὶ 

ἀναγκάζοντα δεῖσϑαι τοῦ 4χιλλέως " ἢ τὸν Ὀδυσσέα 
ἐπανορϑούμενον τὸ ἁμάρτημα τοῦ ᾿“γαμέμνονος, δι᾽ 
οὗ πεῖραν βουλόμενος λαβεῖν τοῦ στρατοῦ, πῶς φέ- 

ροιὲν τὴν τοῦ πολέμου τριβήν, ὀλίγου φυγεῖν αὐτοὺς 
ἐποίησεν" οὐ περὶ φρονήσεως καὶ στρατηγίας καὶ 

μαντικῆς, πρὸς δὲ τούτοις καιροῦ καὶ ἀκαιρίας ἔοικεν 
ὑποτίϑεσϑαι; ἐν δὲ τῇ Ὀδυσσείᾳ τὰ μὲν ἄλλ᾽ ἐῶ᾽ ἑνὸς 
δὲ μόνου μνησϑήσομαι. τοῦ ᾿ἀντένου. τοῦτον γὰρ 
ἀλαξονέστατον πεποίηκε τῶν μνηστήρων καὶ ἀκολα- 

στότατον᾽ ὃς πρῶτον μὲν κατεφρόνει τοῦ Ὀδυσσέως. 

ὅτι ἐκεῖνος μὲν ἐν ῥάκεσιν ἦν. αὐτὸς δὲ ἐν πολυτελεῖ 
ἐσθῆτι. καὶ ἔπινεν ἐκ χρυσῶν ποτηρίων. καὶ τούτων 
οὐχ αὑτοῦ, καὶ ἐδείπνει πολυτελῶς, οὐκ ἐκ τῶν πα- 

τρῴώων, ἀλλὰ παρασιτῶν ἐπ᾽ οἰκίας ἀδεσπότου. καὶ 

δ ἢ 

ΙΙ 

ἡ 

᾿ 

20 ἢὶ πξ ημάτων; 

ΟΕΑΤΙΟ ΠΩ͂. 17 

ἔφη μὲν τῆς “Πηνελόπης ἐρᾶν, ἐμίγνυτο δὲ ταῖς δού- 

ἰαις ταῖς τοῦ Ὀδυσσέως καὶ τἄλλα ἣν ἀκόλαστος, οὐχ 

ὡς ἔνιοι τῶν νῦν᾽ τελευτῶν δὲ ἐπεχείρει τοξεύειν, 

ἄπειρος ὧν τοξικῆς καὶ τὰς χεῖρας οὕτως ὑπὸ τρυφῆς 

δι ἐφϑαρμένος , ὡς μὴ δύνασϑαι ἅπτεσϑαι τῆς νευρᾶς, 

εἰ μή τις ἐπιχρίσειε σϑέαρ , καὶ ταῦτα τοῦ Ὀδυσσέως 

ὁρῶντος καὶ τῆς ἐρωμένης παρούσης, ἐν ἀνθρώποις 

τοσούτοις . μηδ᾽ ἐπιτεῖναι δυνάμενος τὸ τόξον μηδὲ 

ὕπως στήσειξ τοὺς πελέκεις ὁ Τηλέμαχος συνιξίς. 

ὁμοέως δὲ καὶ τοῦτον ἀποϑανόντα ἐποίησεν. οὐκ εἰκῇ 

Ν πληγέντα διὰ τοῦ λαιμοῦ. οὐχ ὅπου ἔτυχεν. ὥσπερ 

ἀμέλει τὸν Πάνδαρον διὰ τῆς γλώττης. καὶ γὰρ εἰ 

τύχῃ τινὶ συμβαίνει τὰ τοιαῦτα, ὅμως ἐπὶ πολλῶν 

ἔστιν εἰπεῖν ὅτι τοῦτον μὲν τὸν ἄνϑρωπον διὰ τῆς 

γαστρὸς δεῖ πληγέντα ἀποϑανεῖν: τοῦτον δὲ διὰ τῶν 

αἰδοίων. τοῦτον δὲ διὰ τοῦ στόματος. μὴ οὖν ὑμῖν 

γαμῇν, δοχεῖ Ὅμηρος ὁτιοῦν λέγειν; οὐ τοίνυν οὐδὲ 

Σωκράτης ἄλλως ἐχρῆτο τοῖς λόγοις οὐδὲ τοῖς παρα- 

δείγμασιν, ἀλλ᾽ ᾿Ανύτῳ μὲν διαλεγόμενος βυρσέων 

ἐμέμνητο καὶ σκυτοτόμων᾽ εἰ δὲ “υσικλεῖ διαλέγοιτο, 

ἀμνίων καὶ κωδίων" Δύκωνι δὲ δικῶν καὶ συκοφαν- 

Μένωνι δὲ τῷ Θετταλῷ περὶ ἐραστῶν καὶ 

ἐρωμένων. οὐ μέντοι ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἐνίοτε παρα- 

δειγμάτων εὐπόρει. φίλους μὲν ὀνομάζων καὶ φιλίαν, 

ὅτε πρὸς “ὔσιν διαλέγοιτο, περὶ σωφροσύνης δὲ Χαρ- 

μέδῃ διαλεγόμενος. 
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τοὺς κορυφαίους τυγχάνω πυνϑανόμενος, οἵτινες κα- 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ Ἡ ΠΕΡῚ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ, λοῦνται. τοὺς σημαίνοντας τοῖς ἄδουσι καὶ μέλος ἐν - 

διδόντας. οὐδὲ τοὺς τῶν συμποσίων ἡγεμόνας, οὐδ᾽ 

4. Πότερα βούλει. περὶ ᾿ἀγαμέμνονος ἀκούειν εἴ τινες ἄλλου μέρους ἀνθρώπων πρὸς μίαν πρᾶξιν 

γέμον λόγους, ἀφ᾽ ὧν ἔστιν ὠφεληϑῆναι τὴν διώ- ἢ χρόνον ῥητὸν ἐπιμέλειάν τινα ἢ ἀρχὴν λαμβάνουσιν᾽ 5 

νοιαν, ἢ λυπεῖσε “Ἵγαμέμνων ὁ “Ἵτρέως ὀνομαξόμενος ἀλλὰ τοὺς αὐτὸ τοῦτο τῶν ἀνϑ ρώπων ἄρχοντας πολι- 

ἐν τοῖς λόγοις; --- Οὐδ᾽ εἰ περὶ ᾿ἡδράστου τοῦ Τα- τευομένων καὶ γεωργούντων, ἂν οὕτω τύχωσι, καὶ 

λαοῦ λέγοις ἢ Ταντάλου ἢ Πέλοπος, ἀχϑοίμην ἄν, εἰ  μιούντων ἁπλῶς, ὡς Κῦρός τε Περσῶν ἦρχε καὶ Μή- 

μέλλω βελτίων ἔσεσϑαι. --- “1. Καὶ μὴν ἀνεμνήσϑην δων Ζηιόκης καὶ Ἕλλην τῶν δι᾽ αὐτὸν ὀνομασϑέντων 

ἔναγχος λόγων τινῶν, οὗς λέγοιμ᾽ ἄν, εἴ μοι ἐρωτῶντι χαὶ Αἰόλος Αἰολέων καὶ “ῶρος ΖΙωριέων καὶ Νόμας 10 

ἐθέλοις ἀποκρίνασϑαι. --- 4έγε ὡς ἀποκρινουμένου. Ῥωμαίων καὶ “άρδανος Φρυγῶν. - ᾽4λλ᾽ οὐδὲν ἤρου 

- Ζ. Εἰσέ τινες ἀνθρώπων ἄρχοντες, ὥσπερ ἕτεροι χαλεπόν πᾶντες γὰρ οὗτοι; οὗὑς σὺ νῦν ὀνομάξεις, 

ι μὲν αἰγῶν, ἕτεροι δὲ ὑῶν, οἱ δέ τινες ἵππων, οἵ δὲ ᾿ βασιλεῖς ἐκαλοῦντο καὶ ἦσαν" καὶ ἡ ἀρχὴ αὕτη, ἣν 

μ᾿" βοῦν, σύμπαντες οὗτοι οἱ καλούμενοι κοινῇ ποι- β λέγεις. τὸ καϑόλου ἀνϑρώπων ἄρχειν καὶ ἐπιτάττειν 

μένες" ἢ οὐχ ἀνέγνωκας τοῦτο τὸ ἔπος Κρατίνου" [Ε ἐλ ἀνθρώποις ἀνυπεύϑυνον ὄντα βασιλεία καλεῖται. ---- 1 

ποιμὴν καϑέστηκ᾽, αἰπόλος καὶ βουκόλος; ἢ ,,, Σὺ ἄρα οὐχὴἡγεὶ βασιλείαν τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν ἐν 

- Οὐκ ἂν ἔχοιμί σοι εἰπεῖν. εἰ ποιμένας ἄμεινον ἢ Δακεδαίμονι τοσοῦτον βασιλευσάντων χρόνον; ἐκεῖ- 

Γ ὀνομάζειν σύμπαντας τοὺς τῶν ξῴων νομέας. -- 4.Οὐνῶν νοι γὰρ οὐ πάντα ἔπραττον ὡς αὐτοῖς ἐδόκει, ἀλλὰ 

μόνον γε τῶν ἀλόγων, ὠἄριστε, ἀλλὰ καὶ ἀνθρώπων, περὶ πολλῶν ὑπήκουον τοῖς ἐφόροις. καὶ ὅτε κατέστη 

" ων μήρῳ πείθεσθαι περὶ τούτων. ἀλλὰ τέ" ἢ τοῦτο τὸ ἀρχεῖον ἐν Σπάρτῃ: Θεοπόμπου βασιλεύον- 20 

οὐχ ἀπεχρίνῶ τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐρώτημα: ---- ΤῸ ποῖον; --- δ φ{98. πρὸς ἐνιαυτόν, οὐδὲν ἧττον ἐκράτουν τῶν βασι- 

4. Εἴπερ εἰσί τινες ἀνθρώπων ἄρχοντες. -- Πῶς ον λέων" ὥστε καὶ Παυσανίαν τὸν Κλεομβρότου τὸν νι- 

1 γὰρ οὔκ εἰσέ; --- 4. Τίνες οὗτοι; τένας αὐτοὺς ἐπο- ἢ χήσαντα Πλαταιᾶσιν ἐβούλοντο μὲν εἰς τὴν εἱρκτὴν 

νομάξεις; λέγω ὃὲ οὐ τοὺς ἐν πολέμῳ στρατιωτῶν ἐμβαλεῖν, καταφυγόντα δὲ εἰς τὸ τῆς ̓ ᾿ϑηνᾶς ἱερὸν 

ἄρχοντας, οὗς στρατηγοὺς παρονομάξειν εἰώϑαμεν, αὐτοῦ ἀπέκτειναν, καὶ οὐδὲν αὐτὸν ὥνησεν οὔτε ὅτι "5 

νῃ ἁπάσης τῆς στρατιᾶς ἡγεμόνας᾽ ὥσπερ γε καὶ ἢ γένους ἦν τῶν Ἡρακλειδῶν. οὔτε ὅτι παῖδα ἐπετρύ- 
κατὰ μέρος ὁ μὲν λόχου ἄρχων καλεῖται λοχαγός. ὃ πευεν οὔτε ὅτι τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης ἡγήσατο, οὐ μό- 

5 δὲ τάξεως ταξίαρχος, ὁ δὲ τοῦ ναυτικοῦ ναύαρχος, ὃ ἢ μον τῆς Σπάρτης. ὕστερον δὲ ᾿4“γησίλαον πολεμοῦντα 

δὲ μιᾶς τριήρους τριήραρχος. καὶ ἄλλοι εἰσὶν οὕτω βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ καὶ περὶ ὶ Σάρδεις νενικηκότα μάχῃ 

καλούμενοι καὶ κατὰ πλείους ἐν τοῖς πολέμοις ἄρχον- ΝΒ κὦ χρατήσαντα πάσης τῆς κάτω ᾿Ασίας ὑπηρέτην 30 

τες καὶ κατ΄ ὀλίγους, ὅτι πλείστης προνοίας τότε καὶ πέμψαντες ἐκάλουν παρ᾽ αὑτούς" καὶ ὃς οὐδεμέαν 

ἡγεμονίας οἵ ἄνϑρωποι δέονται. οὐδέ γὲ τῶν χορῶν ἡμέραν ἀνεβάλετο, τοσούτων μὲν Ἑλλήνων. τοσού- 
4) 

μ᾿. 12 
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τῶν δὲ βαρβάρων γεγονὼς κύριος. οὐκ ἄρα ὑπῆρχε οὐδὲ τὴν πεῖραν, ἣν ἐβούλετο λαβεῖν τοῦ πλήϑους, εἰ 
βασιλεὺς τῆς Σπάρτης ᾿Ἵγησίλαος, ὃς ὑπήκουεν ἕτέ- ἔτι μένειν ἐβούλετο καὶ διαπολεμεῖν τοῦ ᾿Αχιλλέως 
θοιβ ἄρχουσι: --- Καὶ πῶς ἂν εἶεν οὗτοι βασιλεῖς πρὸς μηνίοντος, οὐκ ἄλλως ἐπειράϑη, πρὶν εἰς τὴν βου- 
τὸν ἀκριβὴ περὶ τῆς βασιλείας λόγον  --- 41. ᾽4φα οὐδὲ λὴν πρῶτον εἰσήγγειλεν. οἱ δὲ πολλοὶ τῶν δημαγωγῶν ἢ εάν, γοόμῆμη ἔν Ἰλέῳ φήσεις βασιλεύειν ᾿Δργείων τε ἀπροβούλευτα ψηφίσματα οὐκ ὀκνοῦσιν εἰς τὸν δῆ- 

ὶ ᾿Αχαιῶν, ὅτι εἶχε τῆς ἀρχῆς ἐπίτροπον ἄνδρα μον εἰσφέρειν. ἐκεῖνος δὲ μετὰ τῶν γερόντων βου- 
πρεσβύτερον, Νέστορα τὸν Πύλιον; κἀκείνου κε- λευσάμενος οὕτως ἐμέμνητο εἰς τὸ πλῆϑος περὶ τῆς 
λεύοντος τὸ τεῖχος ὠκοδομήϑη τὸ περὶ τὰς ναῦς καὶ καταστάσεως τοῦ πολέμου. - Τοῦτο μὲν οὐδὲν ἄτο- 
τὴν τάφρον ΡΝ ΜΝ ΜΝΝὴ ἔρυμα τοῦ ναυστάϑμου, καὶ ἍΝ ον, εἰ βασιλεὺς ὧν μετεδίδου λόγου τοῖς ἄλλοις καὶ 

10 διεῖλεν εἰς τάξεις τὸν στρατὸν ὃ ̓ Δ“γαμέμνων, πρότε- σύμβουλον εἶχε διὰ γῆρας πιστευόμενον, αὐτὸς ὧν ρον, ὡς ἔοικεν, εἰκῇ μαχόμενον, πεζούς τε καὶ ἴπ- χύριος ἁπάντων τῶν πραγμάτων. τὰ δὲ περὶ τὴν 
πέας, φύρδην ἁπάντων ἀναμεμιγμένων, Πυλέων τε τ Βρισηίδα διὰ τέ οὕτως ἐποίησε μὴ πεισϑεὶς Νέστορι 
καὶ ““ργείων καὶ ᾿ρκάδων καὶ Βοιωτῶν: ὁ δὲ Νέστωρ τῷ βελτίστῳ; --- 4. Ὥσπερ δὴ καὶ πολλοὶ τῶν ἰδιω- 
ὕστερον αὐτῷ προσέταξε κατὰ φῦλα διαιρεῖν τὸν ἐδὼ οὐ πειϑόμενοι τοῖς ἄρχουσιν οὐδὲ τοῖς νόμοις 

" στρατόν, ἢ πολλὰ πράττουσι παρανόμως, ὑπὲρ ὧν καὶ τὰς εὐϑύ- ὡς φρήτρη φρήτρῃφιν ἀρήγῃ. φῦλα δὲ φύλοις. ἢ νας ὑπέχουσιν᾽" οὐκοῦν ἀχϑέντες εἰς τὸ δικαστήριον οὕτω δὲ καὶ τῶν ἡγεμόνων, ἔφη; γνώσει τούς τεάγα- [τὴν ἀρχὴν] ξημιοῦνται ἧς ἂν ἕκαστοι δοκῶσιν ἄξιοι 
ϑοὺς καὶ τοὺς κακούς" εἰ δὲ τῶν ἡγεμόνων, δήλον ξημίας. ---- Πάνυ γε. --- ΔΙ. Τί οὖν; ᾿Δγαμέμνων οὐ 
ὅτι καὶ τῶν στρατιωτῶν" ἅμα διδάσκων τῆς ὠφελείας δοκεῖ σοι τότε ἀπειϑήσας ὕστερον εὐθϑύνεσϑαι ὑπὸ 

2) τὸ μέγεϑος. ---- Καὶ τί βουλόμενος οὕτως ἐποίει; ---- τοῦ Νέστορος. ὁπηνίκα αὐτοῦ κατηγόρει τῆς πράξεως Ζ4.Ἵνα ἐπίστηται καὶ τελευτήσαντος αὐτοῦ τὴν στρα- ἕ ἐκείνης ἐν τοῖς φρονιμωτάτοις τῶν συμμάχων [τοῖς 
τηγικὴν τέχνην ὁ δ ᾿Δγαμέμνων. οὕτω δὲ πάνυ ην κατή- ἡγεμόσιν αὐτοῖς τίμημα ἐπάγων ῦ.τι χρὴ παϑεῖν ἢ 
κοος τοῦ Νέστορος, ὥστε οὐ μόνον, εἴ τι προσέτατ- Ϊ ἀποτῖσαι.] κατηγορίαν χαλεπωτάτην, ἅτε δεινὸς ὧν 
τεν αὐτὸς παρῶν. τοῦτο ἐποίει προϑύμως, ἀλλ᾽ οὐδὲ β ῥήτωρ, λέγων ὅτι πάλαι βαρέως ἔχει τοῖς πραγμασιν᾿ 

35 εἴ τι ὄναρ φήϑη Νέστορα λέγειν, οὐκ ἂν οὐδὲ τοῦτο ἐξέτι τοῦ. ὅτε. διογενές. Βρισηέδα κούρην 
παρέλιπε. τὸ γοῦν ὄναρ τὸ περὶ τῆς μάχης οὕτως χωομένου ᾿Α΄χιλῆος ἔβης κλισίηϑεν ἀπούρας ἐξ ξηπάτησεν αὐτόν, Νέστορι ἀπεικασϑέν. οὐ μόνον οὔτι καϑ᾽ ἡμέτερόν γε νόον. μάλα γάρ τοι ἔγωγε δὲ τῷ Νέστορι ὑπήχουε δοκοῦντι φρονιμωτάτῳ τώνουν ἢ πόλλ᾽ ἀπεμυϑεόμην᾽ σὺ δὲ σῷ μεγαλήτορι ϑυμῷ ᾿Αχαιῶν, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἄνευ τῶν γερόντων οὐδὲν ἔπρατ- Πὰν εἴξας ἄνδρα φέριστον. ὃν ἀϑάνατοί περ ἔτισαν, 30 τὲέν. ὁπότε γοῦν ἔμελλεν ἐξάγειν τὸν στρατὸν ΡΝ ἠτίμησας" ἑλὼν γὰρ ἔχεις γέρας" ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν : 
ἐνυπνίῳ πεισϑείς, οὐ πρότερον ἐξήγαγε πρὶν ἡ βουλὴ φραξωώμεσϑα. 
τῶν γερόντων ἐκάϑισε παρὰ τῇ νηὶ τῇ Νέστορος. καὶ νὴ 4ία γε οὐ μόνον αὐτὸν εὔϑυνε τοῖς λόγοις, 

12 Ἔ 
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ἀλλὰ καὶ ξημίαν ἐπήγαγε τοῦ ἁμαρτήματος πασῶν βα- ΜῈ 
ρυτάτην. κελεύει γὰρ αὐτὸν δεηϑῆναι τοῦ ᾿4χιλλέως “8 ΝΕ ΣΤ ΩΡ. 
καὶ πάντα ποιεῖν. ὕπως πείσῃ τὸν ἄνδρα. καὶ ὃς ὑπο- | 

τιμᾶται χρημάτων τὸ πρῶτον, ὥσπερ οἱ ἁλόντες τοῖς 
ϑινασνηρίοιι , ὅσα φησὶν ἀποτῖσαι δύνασϑαι ἀντὶ τῆς Ἢ 

Διὰ τί ποτε δοκεῖ ὑμῖν Νέστορος Ὅμηρος ποιῆ- 

σαι τάδε τὰ ἔπη πρὸς ᾿Δγαμέμνονα καὶ ᾿4χιλλέα, πα- 

ραμυϑούμενον αὐτοὺς καὶ διδάσκοντα μὴ διαφέρε- 

σϑαι ἀλλήλοις" 

ἤδη γάρ ποτ᾽ ἐγὼ καὶ ἀρείοσιν ἠέπερ ὑμῖν 

ἀνδράσιν ὡμίλησα, καὶ οὔποτέ μ᾽ οἵ γ᾽ ἀϑέριξον. 

οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι; 

οἷον Πειρίϑοόν τε ΖΙρύαντά τε ποιμένα λαῶν, 

Καινέα τ᾽ Ἐξάδιόν τε καὶ ἀντίϑεον Πολύφημον. 

Θησέα τ᾿ Αἰγείδην ἐπιείκελον ἀϑανατοισι. 

κάρτιστοι δὴ κεῖνοι ἐπιχϑονέων τράφεν ἀνδρῶν" 

κάρτιστοι μὲν ἔσαν καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο 

φηρσὶν ὀρεσκῴοις.. καὶ ἐκπάγλως ἀπόλεσσαν. 

καὶ μέν μευ βουλέων ξύνιον πείϑοντό τὲ μύϑῳ. 

ἀλλὰ πέϑεσϑε καὶ ὦ ὕμμες» ἐπεὶ πείϑεσϑαι ἄμεινον. 15 

ἄρα μὴ ἀλαξόνα ΒΟΉΝ τὸν Νέστορα λέγοντα περὶ 

τοῦ Πειρίϑου καὶ “Ιφύαντος καὶ τῶν ἄλλων ὅτι ϑαυ- 

μαστοί τε φύσει ὄντες καὶ πολὺ νρτεῦθὲ ἐκείνου 

προσεδέοντο τῆς αὑτοῦ διανοίας, καὶ ηκὲ μετάπεμπτος 

εἰς Θετταλίαν ἐκ Πύλου δεομένων συνεῖναι καὶ δια- 

λέγεσϑαι αὐτῶ: ἔτι γὰρ εἰπὼν ὅτι κράτιστοι ἀνϑρώ- 

πῶν ἤσαν; ὡς μέγα τι μα νΨΝΝ ἔοικεν αὐτοῖς τὸ 

15. Ῥοϑὲ ἕδνων αἀδοναίαν: καέτοι (καὶ 2) τῆς δίκης ταύ- συνιέναι τῆς αὑτοῦ γνώμης καὶ πείϑεσϑαι τοῖς λόγοις. 

της οὐδεμίαν ἔσμεν ἰδιωτικὴν δίκην πικρότερον κριϑεῖσαν. ἢ τοῦτο μὲν σχεδὸν οὐ ἕνεκά φαμεν" πᾶσι τοῖς ὀρϑῶς 

207Β ᾿ 
Ι ἔγουσιν οὐδέποτε οὐδεὶς ἀπειϑεῖ τῶν συνιέντων" 

πον ἀλλ᾽ ἔστιν ἡ ἀπείϑεια ταὐτὸν ἀσυνεσίᾳ:; φέρε δὴ καὶ 

τίλλα σκεψώμεϑα: πότερον ὀρϑῶς εἴρηκεν ἢ δι᾿ ἀλα- 

ξονείαν. οὐκοῦν οἵ ἀνόητοι πάντες καταφρονοῦσι τῶν 

ἀδόξων ἀνθρώπων καὶ οὐδὲν προσέχουσι τούτοις; 

ὕβρεως καὶ τά τε ἄλλα καὶ ὅρκον ὑποδέχεται ὀμύσειν 

σφαγίων γενομένων περὶ τῆς Βρισηίδος , ἢ μὴν αὐτῆς 
μηδὲ ἅψασϑαι λαβών. ἀντὶ δὲ τοῦ μόνον μεταγαγεῖν 
ἀπὸ σκηνῆς ἐπὶ σκηνὴν χρυσίον ἐπαγγέλλεται δώσειν 
πολὺ καὶ ἵππους καὶ τρίποδας καὶ λέβητας καὶ γυναῖ- 
κας καὶ πόλεις" τελευταῖον δέ. ὡς οὐκ ὃν ἱκανόν, τῶν 

ϑυγατέρων τριῶν οὐσῶν ἣν ἂν βούληται συνοικιεῖν᾽" 
ὕπερ οὐδεὶς πώποτε κατεχρίϑη παϑεῖν., ἀντὶ ϑερα- 
παίνης, καὶ ταύτης αἰχμαλώτου, μηδὲν παϑούσης, 
συνοικίσαι τὴν ϑυγατέρα ἐπὶ προικὶ μεγάλῃ ἄνευ 

5 ἕδνων. ἀρά σοι δοκεῖ πρὸς ϑεῶν ἀνυπεύϑυνος ἄρ- 
χειν ὃ ᾿Δἀγαμέμνων τῶν Ἑλλήνων, ἀλλ᾽ οὐ πάνυ 

ἀκριβεῖς ὑπέχειν εὐθύνας ἁπάντων ὧν' ἔπραττε: 
περὶ μὲν δὴ τούτων αὐτοῦ τὸν λόγον ἐάσωμεν. χϑὲς 
ἱκανῶς εἰρημένον. ἐπ᾽ ἄλλον δέ τινα ἴωμεν. --- Μὴ 
πρὸς ϑεῶν, ἀλλὰ πειράϑητι πάντα εἰπεῖν ὅσα ἔχεις 
ὑπὲρ τοῦ αὐτοῦ πράγματος, ὡς ἐγὼ μόλις ἀρτίως συν- 
ἔημι τοῦ λόγου τὴν ὑπόϑεσιν. οἶμαι γάρ σε περὶ ἀρ- 
χῆς ἢ βασιλείας ἢ τοιοῦτόν τι βούλεσϑαε λέγειν. 
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οὐδ᾽ ἂν τύχωσι τὰ ἄριστα συμβουλεύοντες" οὗς δ᾽᾿ ἂν Ν᾽ ὁ μὲν γὰρ ᾧετο, Πηλέως καὶ Θέτιδος υἱὸς ὧν καὶ 
ἴδωσι τιμωμένους ὑπὸ τοῦ πλήϑους ἢ τῶν μέγιστα δυ- τῶν τότε ἀνθρώπων διαφέρων ἐν τῷ μάχεσϑαι, προσ- 
ναμένων, οὐκ ἀπαξιοῦσι πείϑεσϑαι αὐτοῖς. ἑνὸς μὲν ἥκειν αὐτῷ μηδενὸς ἁπλῶς ὑπακούειν μηδὲ κρείτ- 

οὖν τούτου χάριν ὁ Νέστωρ συνίστησιν αὑτόν, ὅτι τονὰ νομίζειν αὑτοῦ μηδένα" τῷ δὲ ᾿Δγαμέμνονι τῆς 
" πολλοὺς καὶ δυνατοὺς πρότερον ἐδυνήϑη πεῖσαι καὶ ὕβρεως αἴτιον ὑπῆρχεν ἡ δύναμις ἡ τῆς βασιλείας καὶ 5 
ὅτι ἐκεῖνοι κατὰ τὴν αὑτῶν ἀφροσύνην καὶ ἀναισϑη- τὸ μόνον ἄρχειν τῶν Ἑλλήνων πάντων. ὑπὸ δὴ τού- 

σίαν ἀπειϑήσουσιν, ἂν ἀπειϑῶσιν, οὐχ ὡς ἀδυνάτου τῶν ὁρῶν αὐτοὺς διεφϑαρμένους καὶ μὴ δυναμένους 
ὄντος αὐτοῦ συμβουλεῦσαι περὶ τῶν μεγίστων. ὥσπερ ὁμονοεῖν ἀλλήλοις, ἀλλὰ τὰς ψυχὰς οἰδοῦντας, ὡς ὕστε- 
οὖν εἰ λοιδορῶν αὑτὸν καὶ λέγων ὅτι μηδέποτε μηδεὶς ρόν φησιν δ᾽ 4χιλλεύς, 
ἠξίωσεν αὐτῷ συμβουλεύσασϑαι περὶ μηδενὸς ἔμελλε ἀλλά μοι οἰδάνεται κραδίη χόλῳ" τ 
προτρέπειν τὸν ᾿Δγαμέμνονα καὶ τὸν ᾿Ἵχιλλέα πείϑε- ἐβούλετο ταπεινῶσαι καὶ τοῦ φρονήματος; εἰ δύναιτο, 

σϑαι τοῖς λόγοις, οὐκ ἂν ὥκνησε λοιδορεῖν" οὕτως εἰ ἢ κχαϑελεῖν᾽ ὥσπερ οἵ τὰ οἰδοῦντα νύξαντες ἢ πιέσαν- 
τὸν ἔπαινον ᾧετο παρορμήσειν πρὸς τοῦτο, εἰκότως τες. διὰ τοῦτο ἐμέμνητο ἀνδρῶν ἐνδόξων καὶ δυνα- 
ἐπήνει. ἢ οὐκ ἀνοήτου ἀνθρώπου ἐστὶν αἰσχύνεσϑαι ἈθΒ τῶν, ἔτι δὲ οἶμαι πρότερον γεγονότων, εἰδὼς ἐκεί- 

, αὑτὸν ἐπαινεῖν μέλλοντα τὰ μέγιστα ὀνήσειν; ὥσπερ ἢ νοις μᾶλλον συνεπομένην τὴν δόξαν. καὶ μέντοι γὲ 15 
οἶμαι καὶ τοὐναντίον σεμνύνεσϑαι καὶ λέγειν ὑπὲρ ᾿ οὐκ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐποιήσατο τένα γνώμην ἕξουσι περὶ 

αὑτοῦ πολλάκις, εἰ κένδυνός τις ἢ βλάβη προσείη. τῶν ἀνδρῶν. ἀλλ᾽ αὐτὸς ἀποφαίνεται ἄντικρυς ὡς 

χαϑάπερ οὖν ὅταν ἰατρὸς βουλόμενος τεμεῖν τινὰ ἢ πολὺ κρείττονας ἐκείνων ὄντας ἂν δὲ δύναιντο ὀλίγον 

καῦσαι παρασχεῖν αὑτὸν ἢ πιεῖν φάρμακον ἀηδές,{Ἠ ἢ ὑφεῖναι τοῦ τύφου καὶ τῆς μανίας. ἄρα εἰκῇ δοκεῖ 
δειλὸν εἰδὼς τὸν ἄνϑρωπον καὶ ἀνόητον, ἑτέρων μνη- ὑμῖν Ὅμηρος περιϑεῖναι τοὺς λόγους τούτους Νέστορι: 30 
μονεύῃ τῶν ὑφ᾽ αὑτοῦ σωϑέντων διὰ τὸ πεισϑέντας ἢ ὃν φησι δεινότατον εἶναι ἀνθρώπων καὶ τὴν δύναμιν 
ὑπομεῖναι τὴν ϑεραπείαν, οὐδείς φησιν ἀλαξονεύε- αὐτοῦ τῶν λόγων προσεικάξει τῇ φύσει τοῦ μέλιτος, 
σϑαι τὸν ταῦτα λέγοντα δοκεῖ μοι δικαίως ἂν μηδὲ ὃ τοῖς μὲν ὑγιαίνουσιν ἥδιστον καὶ γλυκύτατον ἁπάν- 

ὃ Νέστωρ αἰτίαν ἔχειν ἀλαξονείας. ἕν μὲν δὴ τοῦτο των, τοῖς δὲ νοσοῦσι καὶ πυρέττουσιν, ὧς φασιν, 

5 ὑπῆρχεν ὄφελος ἐκ τῶν λόγων ἕτερον δέ" καὶ τὸν β ἀηδέστατον καὶ τὰ ἡβδνωμένα καὶ πεπονϑότα καϑαί- 95 
᾿“γαμέμνονα καὶ τὸν ᾿Αχιλλέα ἠπίστατο οὐκ ἄλλως ρειν καὶ δάκνειν πέφυκε. καὶ γὰρ ὃ τοῦ Νέστορος 
ἁμαρτάνοντας ἢ δι’ ὕβριν" ὑβρίξειν δὲ ἡγεῖτο τοὺς ἢ λόγος, τοῖς ἄλλοις γλυκὺς φαινόμενος, πικρὸς ἔδοξε 
ἀνθρώπους τότε μάλιστα σχεδόν, ἐπειδὰν καταφρο- τῷ ̓ Ἵχιλλεῖ καὶ τῷ “ἡγαμέμνονι, νοσοῦσι καὶ διεφϑαρ- 

νῶσι τῶν ἄλλων καὶ νομίξωσι πολὺ χείρους αὑτῶν, μένοις ὑπὸ τῆς ὀργῆς, ὥστε οὐκ ἐπείσϑησαν αὐτῷ διὰ 

80 ἐπαιρόμενοι διὰ δόξαν ἢ δύναμιν. ἡ καὶ τὸν ᾽4χιλ- β τὴν ἄνοιαν. οὐκοῦν οὐδὲ τοῦτο εἶπε μάτην Ὅμηρος, 30 

λέα καὶ τὸν ᾿Ζγαμέμνονα ἐγίγνωσκε διὰ τοῦτο ἐπαιρο- "τιν οὐδέ, ὥσπερ οἴονταί τινες, ἀπὸ τύχης. [ἢ δοκεῖ ὑμῖν 

μένους καὶ στασιάξοντας., ὑπὸ μεγαλαυχίας ἑκάτερον. τὰ παιδία, ὧν νέμεται τὸ στόμα καὶ διεφϑαρμένον 
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ἐστὶν ὑπὸ ἑλκῶν, οὐκ ἀγανακτεῖν καὶ βοᾶν, 
γευόμενα;: περὶ μὲν οὖν τούτων ἐῶμεν. ἐκεῖνο δ᾽ 
ἐνθυμηϑῆναι ἄξιον ἀπὸ τῶν δἰρημένων, 
ϑρώποις ὁμιλῶν διηγῆται πρὸς αὐτοὺς ὅτι καὶ πρότε- 

5 θὸὺν ἄλλοις ὁμιλήσας πολὺ κρείττοσι, δήμοις ἢ βασι- 
λεῦσιν ἡ ἢ τυράννοις. οὐκ ἀπέτυχεν αὐτῶν. ἀλλ᾽ ἔσχεν 
ὑπακούοντας καὶ πειϑομένους. εἰ Νὴ ἐστιν ἀλα- 
ξὼν δοκεῖν, ὡς διὰ τοῦτο μεμνημένος ἐκείνων τῶν 
λόγων, ἵνα ϑαυμάζοιτο καὶ δοχοίη μακάριος, ἢ μαλ- 

10 λὸν ἵνα πειϑομένους ἔχῃ τοὺς ἀκούοντας, μιμούμενος 
τὴν τοῦ Νέστορος διδασκαλίαν. καὶ γὰρ ἄτοπον, εἰ 
Σωκράτης μὲν τοὺς ἐν “υκείῳ ῥηϑέντας λόγους ὀλί- Ἵ 
γον μεταβὰς ἀπήγγελλε τοῖς ἐν ᾿Δἀκαδημείᾳ, καὶ τοὺς 
ἕν ᾿καδημείᾳ πάλιν εἰς τὸ “ύκειον ἐλϑὼν οὐκ ὥκνει 

1Ὁ διαλέγεσϑαι, καὶ τοσοῦτος ἤδη χρόνος ἐστὶν ἐξ οὗ τὰς 
αὐτὰς διδάσκουσι τραγῳδίας καὶ κωμοωδίέας" ἡμεῖς δὲ 
ἄτοπον δόξομεν ποιεῖν. ἐπειδὴ βούλεσϑε ἀκροᾶσϑαι 
λόγων τινῶν, τοὺς ῥηϑέντας πρὸς τὸν αὐτοχφάτορα 
νῦν ἀπαγγέλλοντες ὡς οὐ διαφέρον, εἰδέναι πότερον 

20 ὠφέλιμοι καὶ χρήσιμοι καὶ ὑμῖν καὶ τοῖς ἄλλοις ἀν- 
ϑρώποις ἅπασιν ἐκεῖνοι ἢ φαῦλοι καὶ ἀνωφελεῖς. εὖ 
γὰρ ἴστε ὅτι τοῖς μὲν ἰδιώταις οἵ λεγόμενοι λόγοι πρὸς 
αὐτοὺς ἐκείνους τείνουσι καὶ ὀλίγους τῶν ἄλλων" οἵ 
δὲ πρὸς τοὺς βασιλέας ταῖς δημοσίαις ἐοέκασιν εὐχαῖς 

25 ἢ κατάραις. ὅϑεν ἐγὼ τὸν Πέᾷβην οὔτε τἄλλα νομίζω 
φρόνιμον οὔτε ὅτιτοὺς τυχόντας ἀνθρώπους πανταχῇ 
διέπεμπεν, ὦτα βασιλέως καλουμένους, καὶ πάντα 
ἐκείνοις ἀκούειν ἐπέτρεπε, δέον φυλάττεσθαι τὰ βασι- 
λέως ὦτα πολὺ μᾶλλον τῆς χρυσῆς πλατάνου, μή τι 

80, δυσχερὲς ἀκούσῃ καὶ βλαβερόν. 

’ 

μέλιτος 

ἐάν τις ἀν - "51: 

"ἢ 

ΟΕΑΤΙΟ ΠΥ͂ΠῚῚ. 

ἉΧΙΔΥΨΞΕΣ. 

“ »] Ἁ Ἁ ᾿ ΒΩ ᾿ 3 ΓῚ 

Ο΄ἅχιλλευς τὸν Χείρωνα ἡρετο. Τί μ΄. ἔφη. το- 

ξεύειν διδάσκεις ; Ὅτι, ἔφη καὶ τοῦτο τῶν πολεμικῶν 
» ; » Ὕ  » ᾽ Ἁ ἤ -» " 

5 ἐστι. ΖΙειλῶν. ἔφη, τὸ ἔργον ἐπὶ δειλοῦυς. Πώς; ἔφη. 
ΝΥ, 9 »»" ᾿ ’ ᾿ ᾽. “»" εἰν 

Ὁ γε οὐκ ἐᾷ τὸν πολέμιον ἐγγυς προσελϑεῖν. Ὁ γε 

οὐκ ἐᾷ τὸν πολέμιον μακρὰν ἀπελϑεῖν. Φευγόντων " 
"ΗΝ 

τὸ ὕπλον. Οὔκ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς φεύγοντας. 

τοὺς φεύγοντας αἱρεῖν. Βράδιον ἢ τάχιον: Ὡς οἷόν 

τε τάχιστα. Πότερον οὖν τρέχων τις αἵροῖ ἂν ϑᾶττον 

ἢ πετόμενος; Μὴ οὖν αὐτός γε αἵρεῖ; Τίς μήν ; Τὸ 

βέλος. ᾿ΕἘὰν δὲ ἀκοντίσῃς; τίς αἱρεῖ; Οὐκ οἶδα. ᾿4λλὰ 

πότε αὐτὸς αἱφεῖς καὶ ἀποκτείνεις ; ὅταν διασπάσῃς 

λαβών, ὥσπερ τὰ ϑηρία; ἥπου; ἔφη; ἀνδρειοτέρας 

ἡγεῖ τὰς γυναῖκας, ὅτι ἐγγύτατα μάχονται ἐπιπεσοῦ- 

σαι ἀλλήλαις; ὁ δὲ 4χιλλεὺς ταῦτα ἀκούων ἅμα ϑυ- 

μοῦ καὶ δακρύων ἐνεπίμπλατο καὶ τὸν Χείρωνα ἐλοι- 

δόρει καὶ οὐκ ἔφη παρ᾽ αὐτῷ μενεῖν, ἀλλ᾽ εἰς Φϑίαν 

ἀπιέναι παρὰ τὸν πατέρα καὶ παρ᾽ ἐκείνῳ παιδεύσε- 
σϑαι᾿ πολὺ γὰρ κρείττονα εἶναι τὸν Πηλέα τοῦ Χεί- 

ρῶνος καὶ οὐκ εἶναι σοφιστήν, ὥσπερ ὁ Χείρων. ἦν 

ὃὲ ἔτι παῖς ὁ ̓ Δχιλλεὺς οὐδέπω ἡβάσκων. Πῶς οὖν, 

ἔφη, κρείττων ὧν οὐκ αὐτὸς παιδεύει σε; Ὅτι. ἔφη, 

οὐ σχολὴ αὐτῷ. Ὑπὸ τοῦ; Ὑπὸ τῆς βασιλείας. Δια- 

φέρει οὖν τι βασιλεύειν ἢ παιδεύειν; Πολύ γε. σὺ δέ 

μου δέδως κέρας τι καὶ νεῦρον καὶ μικρὰ σιδήρια ἐπὶ 

λεπτοῖς δονακίοις, ὥσπερ ὕρνιϑας ϑηρεύσειν μέλλοντι, 3 

οὐκ ἀνδράσιν οὐδὲ ϑηρίοις μαχεῖσϑαι. γνοίη δ᾽ 

τις τὴν ἀϑλιότητα ὕσην ἔχει τὰ ὅπλα, εἴ ποτε ἐγγὺς 

γένοιτο καὶ ἀναγκασϑείη αὐτοῖς ἐκ χειρὸς μάχεσϑαι. 

ἀλλὰ δεῖ δραπετεύοντα μάχεσθαι, φοβούμενον καὶ 

Αὐτὸν δεῖ 
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Γ ἰκὰ ΝᾺ , ; Ὺ Ἁ φυλαττόμενον ὁπῶς μηδὲ ὀφϑήσεται, ὥσπερ κακὸν 
᾿ . “]) Φ. 3 , ἷ ἀνδράποδον, ὅς γε οὐδὲ ἀποχτείνας σκυλεύσαι ὧν 

ων » , ἴ᾿ .Ὶ ’ Κ᾿ 3 “""»» ᾿ “" οὐδὲ οφϑησεταί ποτε ἤμαγμένος ἀπ ἀνδρὸς ἐχϑροῦ. 
τοιαῦτα διδάσκεις με; τοξεύειν καὶ χεϑαρίζειν" πρῴην 

5 δέ ποτε καὶ ῥίξας ὀρύττειν, ὥσπερ αἵ φαρμακίδες. 
Οὐδὲ τὸ ἱππεύειν ἀρέσκει σε; ἐπήρετο αὐτὸν ὁ Χεί- 
ρῶν. Οὐδὲ σύ, ἔφη; ἀρέσκεις μὲ τοιοῦτος ὦν. δο- 
κεῖς γάρ μοι ἑτοιμότερος εἶναι φεύγειν ἢ μένειν. καὶδην 
ὁ Χείρων ὀργισϑεὶς αὐτῷ καὶ ὑπὸ τῆς ὀργῆς φρίξας 

10 τὴν χαίτην, καὶ ὑποβλέψας δεινόν, ὥσπερ ἀστραπή, 
μόλις δὲ ἀπεχόμενος τοῦ μὴ παῖσαι αὐτόν, ὅτι διε- 
νοξῖτο ἐρᾶν αὐτοῦ, Ὦ κακόν γ ἔφη. γέννημα καὶ ϑρα- 
σὺ μητρὸς ϑαλασσίας, ἥ σὲ κακῶς διέφϑειρε φυσῶσα 
ἐπὶ τῷ γένει" πολύ γε μὴν κάκιον ταύτης ὁ πατὴρ 

15 διηγούμενος ὡς ὕμνησαν αὐτοῦ τὸν γάμον οἱ ϑεοί. 
σοὶ δὲ οὔτε ϑαλάττης οὔτε οὐρανοῦ προσήκει οὐδέν. 
φημὶ δέ σε ἐγὼ πολεμικὸν μὲν οὐδέποτε ἔσεσϑαι ᾿ δό- 
ξειν δὲ τοῖς ἀνοήτοις, οὐδὲ ἡγήσεσθαι οὐδέποτε, ὅ που 
ἂν πολεμῇς, καίτοι Θέτιδος ὄντα καὶ Πηλέως. διὰ 

20 μέντοι τὸ ϑράσος καὶ τὸ τάχος καὶ τὴν ἰσχὺν κολακεύ- 
οντές δὲ φήσουσι φέρτατον ἀνδρῶν. ὅμως δὲ ὑπὸ 
ἄλλων ἀξιώσουσι βασιλεύεσϑαι, σὲ δὲ μάχεσϑαι καὶ 
κινδυνεύειν ὑπὲρ αὑτῶν ἀναγκάσουσι δώροις τε καὶ 
ἐπαίνοις ματαίοις, ἕως ἂν ἀποϑάνῃς. οἶμαι δέ σε 

5 μηδὲ τῶν νεκρῶν ἀφέξεσϑαι , ἀλλὰ καὶ τούτους κεν- 
τεῖν τε καὶ ἕλκειν, ὡς δή τι μέγα διαπραττόμενον᾽ 
ὥσπερ τὰ παιδάρια τὰ νήπια ὅ,τι ἂν ἀποχτείνωσιν 
ἕλκουσι κύκλῳ. τοιοῦτος δὲ ὧν ἀποϑανεῖ ὑπ᾽ οὐδενὸς 
τῶν γενναίων, ὡς σὺ οἴει" ἀλλὰ τοὺς μὲν σαυτῷ 

0 ὁμοέους. τοὺς ἀνδρείους καὶ ἀνοήτους, ἀποκτενεῖς 
ῥαδίως" ὑπὸ δὲ ἀνδρὸς φρονέμου καὶ πολεμικοῦ ἀπο- 
ϑανεῖ, οὐδὲ ἰδὼν αὐτόν. 

ΟΕΝΑΤΙΟ ΠΧ, 

ΦΙΛΟΚΤΗΤῊΣ. 

(Ὀδυσσεύς). Φοβοῦμαι μήποτε μάτην κατ᾽ ἐμοῦ 
φανῶσι ταύτην οἵ σύμβαχοι τὴν δόξαν εἰληφότες ὡς 
ἀρίσδου δὴ καὶ σοφωϊξάτου τῶν Ἑλλήνων. καίτοι ποία 
τις ἡ τοιαύτη σοφία καὶ φρόνησις. δι᾿ ἣν τις ἀναγ- 

τηδόντοι πλείω τῶν ἐ αρῃμμ πονεῖν ὑπὲρ τῆς κοινῆς 

“ἡ σωτηρίας καὶ νίκης κὶ ξὸν ἕνα τοῦ πλήϑουρ) δοκοῦντα 
μηδενὸς [ἔλαττον ἐν τούτοις ἔχειν τῶν ἀρίστων; ἀλλὰ 

γὰρ ἴσως χαλεπὸν εὑρεῖν οὕτω μεγαλόφρον καὶ φιλό- 
τιμον ὁτιοῦν ὡς ἀνὴρ πέφυκε. τοὺς γὰρ φανεροὺς 
χαὶ πλειόνων ἅπτεσϑαι τολμῶντας σχεδὸν τούτους 
πάντες ϑαυμάξομεν καὶ τῷ ὄντι ἄνδρας ἡγούμεϑα. 
ὑφ᾽ ἧς φιλοτιμίας κἀγὼ προάγομαι πλεῖστα πράγματα 
ἔχειν καὶ ξῆν ἐπιπόνως παρ᾽ ὁντινοῦν, ἀεέτινα προσ- 
δεχόμενος καινὸν κίνδυνον, ὀκνῶν διαφϑεῖραι τὴν 

ἐπὶ τοῖς ἔμπροσϑεν γεγονόσιν εὔκλειαν. νῦν οὖν κατὰ 
πρᾶξιν πάνυ ἐπισφαλῆ καὶ χαλεπὴν δεῦρο ἐλήλυϑα 

εἰς Πῆμνον. ὅπως Φιλοκτήτην καὶ τὰ Ἡρακλέους τόξα 

χομέξοιμι τοῖς συμμάχοις. ὃ γὰρ δὴ μαντικώτατος 
Φρυγῶν Ἕλενος ὁ Πριάμου κατεμήνυσεν, ὁτὲ ἔτυχεν 
αἰχμάλωτος ληφϑείς. ἄνευ τούτων μήποτ ἂν ἁλῶ- 
ναι τὴν πόλιν. πρὸς μὲν δὴ τοὺς βασιλέας οὐχ ὦμο- 
λόγησα τὴν πρᾶξιν, ἐπιστάμενος τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἔχ- 

ϑραν, ᾧ γὲ αὐτὸς αἴτιος ἐγενόμην καταλειφϑῆναι; 
ὅτε δηχϑεὶς ἔτυχεν ὑπὸ χαλεπῆς καὶ ἀνιάτου ἐχίδνης. 

οὐχ ἂν οὖν ἤμην οὐδὲ πειϑὼ τοιαύτην ἐξευρεῖν, ὑφ᾽ 15 
ἧς ἄν ποτε ἐκεῖνος ἐμοὶ πράως ἔσχεν᾽ ἀλλ᾽ εὐϑὺς 

ἀποθανεῖσθαι ὥμην ὑπ᾽ αὐτοῦ. ὕστερον δέ ̓  τῆς 
᾿᾿ϑηνᾶς μοι παρακελευσαμένης καϑ' ὕπνους. ὥσπερ 
εἴωϑε, ϑαρροῦντα ἐπὶ τὸν ἄνδρα ἰέναι" αὐτὴ γὰρ ἀλ- 
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λάξειν μου τὸ εἶδος καὶ τὴν φωνήν, ὥστε λαϑεῖν αὐτῷ δίκην. --- Ο.᾽4λλ᾽ ὦ πρὸς ϑεῶν ἐπίσχες ἀφεῖναι το 
πρν ἡ συγγενόμενον" οὕτω δὴ ἀφῖγμαι ϑαρρήσας. πυνϑά- βέλ ος. . ΦιΟὐύ Μυμένμι εἴπερ. Ἕλλην ὧν τυγχάνεις, 

νομαι δὲ χαὶ παρὰ τῶν Φρυγῶν πρέσβεις ἀπεστάλϑαι ἢ τὸ μὴ ἀπολωλέναι σε ἐν εὔϑε τῇ ἡμέρᾳ. -- Ο.᾽4λλὰ 
05 ἃ κρύφα, ἐών πῶς δυνώνται τὸν Φιλοκτήτην πείσαν- δἰ πέπονϑά γε ὑπ᾽ αὐτῶν τοιαῦτα, ἐξ ὧν δικαίως σοὶ 

ὅ τες δώροις ἅμα καὶ διὰ τὴν ἔχϑραν τὴν πρὸς ἡμᾶς μὲν ἂν φίλος εἴην. ἐκείνων δὲ ἐχϑρός. --- Φ. Καὶ τί: 
ἀναλαβεῖν εἰς τὴν πόλιν αὐτὸν καὶ τὰ τόξα. τοιούτου δὴ τοῦτό ἐστιν, ὃ πέπονθας οὕτω χαλεπόν; --- Ο. 

] , ᾿ 9 ν Ἢ ψΝ ἢ ως. 
προκειμένου ἄϑλου, πῶς οὐ πάντα χρὴ γὐνημμμ γίγνε- Φυγάδα μὲ ἤλασεν Ὀδυσσεὺς ἐκ τοῦ σέρατοῦ, Φ. 
σϑαι πρόϑυμον; ὡς διαμαρτόντι τῆς πράξεως ταύτης τί δὲ ἔδρας. ἐφ᾽ ὅτῷ τῆσδε τῆς δίκης ἔτυχες; --- Ο. 
πάντα τὰ πρότερον εἰργασμένα μάτην πεπονῆσϑαι Οἷμαί δε γιγνώσκειν τὸν Ναυπλίου παῖδα Παλαμή- 

10 ξοιίκε. παπαῖ" πρύσεισιν ὁ ἀνήρ. αὐτὸς ὅδε ὁ Ποίαν- δην. οὐ γὰρ δὴ τῶν ἐπιτυχόντων οὐδὲ ὀλίγου ἄξιος 
τος παῖς, οὐκ ἄδηλος τῇ ὄνρφορξ, μόλις καὶ ζχαλε- β συνέπλει οὔτε τῷ στρατῷ οὔτε τοῖς ἡγεμόσι. τὸν δὴ 
πῶς προβαίνων. ὦ τοῦ χαλεποῦ καὶ δεινοῦ ὁ ὁράματοριην τοιοῦτον ἄνδρα ὁ κοινὸς τῶν Ἑλλήνων λυμεὼν διέ- 
οὕτω. τό τε γὰρ εἶδος ὑπὸ τῆς ὑόσου φοβερὸν ἥτε ἢ φϑειρε. ὡ«ψψ» Πότερον ἐκ τοῦ φανεροῦ μάχῃ κρατήσας 

Ψ “ ᾿ ᾿ 

! 
στολὴ ἀήϑης" δοραὶ ϑηρίων καλύπτουσιν αὐτόν. ἢ μετὰ δόλου τινός; --- Ο. Προδοσίαν ἐπενεγκὼν τοῦ 

ι ἀλλὰ σὺ ἄμυνον, ὦ δέσποινα ᾿Αϑηνᾶ, καὶ μὴ μάτην β στρατοῦ τοῖς Πριαμίδαις. --- Φ. Ἦν δὲ χατ᾿ ἀλήϑειαν 
φανῇς ἡμῖν ὑποσχομένη τὴν σωτηρίαν. (Φιλοκτή- ] οὕτως ἔχον ἢ πέπονϑε κατεψευσμένος : .--Ό. Τρ δ᾽ ᾿ 

της.) Τί δὴ βουλόμενος » ὅστις εἶ ποτε σύ, ἢ τένα τόλ- ἢ νὰν δικαίως γένοιτο τῶν ὑπ᾽ ἐκείνου γιγνομένων 
μαν λαβών, πότερον ἁρπαγῆς χάριν ἥκεις ἐπὶ τήνδε ἢ ὁτιοῦν: --- ὦ. Ὦ μηδενὸς ἀποσχόμενος τῶν χαλεπω- 
τὴν ἄπορον στέγην ἢ κατάσκοπος τῆς ἡμετέρας δυστυ- τάτων., λόγῳ τε καὶ ἔργῳ πανουργότατε ἀνθρώπων 

0 χίας ; --- Ο. Οὔτι 7 ὁρᾷς ἄνδρα ὑβριστήν. Φ. Οὐ Ὀδυσσεῦ, οἷον αὖ τοῦτον ἄνδρα ἀνήρηκας, ὃς οὐδὲν 30 μρρβρμμνρμν μ πρότερον δεῦρο ἢ ἥκεις. --- Ο. Οὐ γὰρ ΗΣ ἧττον ὠφέλιμος ἦν τοῖς συμμάχοις ἤπερ οἶμαι σὺ 
εἰωϑῶς εἴη θὲ νῦν ἐν καιρῷ ἀφῖχϑαι. ---- Φ. Πολλὴν τὰ κάλλιστα καὶ σοφώτατα ἀνευρίσχων καὶ συντιϑείς" 

» , “ - 
ἔοικας φράξειν. ἀλογίαν τῆς δεῦρο ὁδοῦ. --- Ο. Εὖ β ὥσπερ ἀμέλει κἀμὲ ἐξέϑηκας ὕπὸῦ τὴρ ποινὴ στη τοίνυν ἴσϑι οὐ χωρὶς αἰτίας μὲ ἥκοντα, καὶ σοί γε ἢ ρέας τε καὶ νίκης περιπεσόντα τῇδε τῇ συμφορᾷ. δει- 

“- 00 Ε} 8 οὐκ ἀλλότριον φανησόμενον. - Φ. Πόϑεν δή; τοῦτο τι β χνύντα τὸν Χρύσης βωμόν, οὗ ϑύσαντες χρατήσειν 2Ὁ 
γὰρ πρῶτον εἰκός με εἰδέναι. --- Ο. ᾽4λλ᾽ εἰμὶ ᾽49- ἔμελλον τῶν πολεμίων" εἰ ὃὲ μή, μάτην ἐγίγνετο ἡ 
γεῖος τῶν ἐπὶ Τροίαν πλευσάντων. --- ᾧ. Πόϑεν-: β στρατεία. ἀλλὰ τί δή σοι προσῆκον τῆς Παλαμήδους τύ- 
εἰπὲ πάλιν, ὡς εἰδῶ σαφέστερον. - Ο. Οὐκοῦν ἔτι ἢ χης: --- Ο. Εὖ ἰσϑιῦτι ἐπὶ πάντας τοὺς ἐκείνου φίλους 
δεύτερον ἀκούεις" τῶν ἐπ᾽ Ἴλιον στρατευσάντων ἦλϑε τὸ κακόν, καὶ πάντες ἀπολώλασιν. ὅστις μὴ φυ- 

Τ Ἄγνδν “να ΤῊ τ ΤῊΝ ἣν» ἔφησθα ἑμὺς γεῖν ἐδυνήϑη. οὕτω δὴ κἀγὼ τῆς παροιχομένης νυ- 30 
εἶναι φίλος, ὁπότε 7 τῶν ἐμοὶ ἐ πολεμιωτάτων Ἐν ᾿ χτὸς διαπλεύσας μόνος δεῦρο ἐσώϑην. σχεδὸν μὲι 
πέφηνα ἢ ἔφηνας. τούτων δὴ τῆς ἀδικίας αὐτίκα μάλα ὑφέξεις οὖν ἐν ὕσῃ ἔγωγε χρείᾳ καϑέστηκας αὐτός. εἰ δ᾽ οὖν 
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ἔχεις τινὰ μηχανήν, συμπροϑυμηϑεὶς ἡμῖν περὶ τὸν 
οἴκαδε ἀπόπλουν ἡμὰς τε εὖ πεποιηκὼς ἔσει καὶ ἅμα 

ἄγγελον ἀποπέμψεις πρὸς τοὺς σεαυτοῦ οἴκαδε τῶν 

σοὶ προσόντων κακῶν. --- Φ.᾽4λλ᾽, ὦ δύστηνε, πρὸς 
τοιοῦτον ἕτερον ἥκεις σύμμαχον, αὐτόν τε ἄπορον 
καὶ ἔρημον φίλων ἐπὶ τῆσδε τῆς ἀκτῆς ἐρριμμένον, 
γλίσχρως καὶ μόλις ἀπὸ τῶνδε τῶν τόξων πορίξοντα 

καὶ τροφὴν καὶ ἐσθῆτα, ὡς ὁρᾷς. ἣ γὰρ ἦν ἡμῖν ἐσ- 
ϑὴς πρότερον, ὑπὸ τοῦ χρόνου ἀνάλωται. εἰ δὲ δὴ 
τοῦδ᾽ ἐθελήσεις κοινωνεῖν τοῦ βίου μεϑ᾽ ἡμῶν ἐν- 
ϑάδε, ἕως ἂν ἑτέρα σοι παραπέσῃ σωτηρία ποϑέν, 
οὐχ ἂν φϑονοῖμεν. δυσχερῆ γε μὴν τἄνδον ὁράματα. 
- ᾽ - , 3 ἢ) ᾿ ὦ ξένε, τελαμῶνές τε ἕλκους ἀνάπλεοι καὶ ἄλλα ση-᾿ 

- “ ᾽ " ᾽ , ᾽ δον ΓΙ νὰ 

μεῖα τῆς νόσου" αὕτος τε οὐχ ἡδὺς συγγενέσϑαι. ὅταν 
' , " , ’ - " 

ἡ ὀδύνη προσπέσῃ. καίτοι λελώφηκε τῷ χρόνῳ τὸ 
Ἁ - , , ᾽ Ἁ » ᾽ »"ἥ 3 Ἁ Ὕ 

πολὺ τῆς νόσου. κατ ἄρχας δὲ οὐδαμῶς ἄνεκτος ἢν. 

ΝΈΣΣΟΣ Η ΔΗΙΑΝΕῚΙΡΑ. 

»Ν»)} - , . ᾿ ᾿ 

ἔχεις μοι λῦσαι ταύτην τὴν ἀπορίαν, πότερον δι- 
, “ Ἀ »ν» ἤ -" 

καίως ἐγκαλοῦσιν οἵ μὲν τῷ ᾿ἀρχιλόχω, οἱ δὲ τῷ Σο- 
φοκλεῖ περὶ τῶν κατὰ τὸν Νέσσον καὶ τὴν 4ηιάνει- 

Ἢ "ν Ἁ Ἁ ,. , Ἷ " ραν ἡ οὐ; φασὶ γὰρ οἷ μὲν τὸν ᾿Αρχίλοχον ληρεῖν, 
- ᾿. κι " ᾿ - 

ποιοῦντα τὴν Ζ΄ηιάνειραν ἐν τῷ βιάξεσϑαι ὑπὸ τοῦ 
ἤ ᾿ " γ: - 

Κενταύρου πρὸς τὸν Ἡρακλέα ῥαψῳδοῦσαν. ἀναμι- 
; » »»" ᾿ ᾿ » 

μνήσκουσαν τὴς τοῦ “χελῷῴου μνηστείας καὶ τῶν τότε 
, ων.» ᾿ ; ἥ -»"Ἥ " [ 

γενυμένων " ὥστε πολλὴν σχολὴν εἶναι τῷ Νέσσῳ ο.τι 

55 ἐβούλετο πρᾶξαι" οἵ δὲ τὸν Σοφοκλέα πρὸ τοῦ και- 
“- ᾿. ᾽ - 

ροῦ πεποιηκέναι τὴν τοξείαν, διαβαινόντων αὐτῶν 

Ἢ 

ἥπ 
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ἔτι τὸν ποταμόν᾽, οὕτω γὰρ ἂν καὶ τὴν Ζ]ηιάνειραν 
ἀπολέσϑαι, ἀφέντος τοῦ Κενταύρου. ἀλλὰ μή, κα- 
ϑάπερ εἴωϑε. πολὺ παρὰ τὴν δόξαν λέγῃ καὶ παν- 

τα μᾶλλον ἢ ὃ τις ἂν οἰηϑείη. --- Ζ. ᾿4φ οὖν κελεύεις 
μὲ ταῦτά σοι λέγειν ἅ τις ἂν οἰηϑείη ὀρθῶς οἰόμενος 

ἡ ἅ τις ἂν καὶ μὴ ὀρϑῶς:; : - Ἐγὼ μὲν ἃ ἂν τις ὀρθῶς 

“οἰόμενος. -- Ζ. Τί οὖν ; οἱ πολλοὶ ἄνϑρωποι͵ δοξαξου- 

σιν; ἀρά γε ἀνάγζη τὸν βουλόμενον ὀρϑῶς ἐξηγεῖσϑαι 

παρὰ τὴν δόξαν τῶν πολλῶν λέγειν; --- ᾿ἀνάγκη. --- 
4. Μὴ οὖν δυσκόλως ἀκολουϑήσῃς. ἐὰν τοιοῦτον ἢ 
τὸ λεγόμενον" σκόπει δέ, εἰ μὴ δεόντως λέγεται. --- 
“έγε τοίνυν καὶ ἐξηγοῦ, ὅπως σοι δοκεῖ. ---- ΖΙ. Οὐκοῦν 

λέγω σοι ὅτι ὅλον τὸ ἀγνόημά ἐστι περὶ τὸν μῦϑον τὸ 
ἐπιχειρεῖν τὸν Κένταυρον συγγενέσϑαι τῇ Ζ4ηιανείρα. 
--- Οὐ γὰρ ἐπεχείρησεν; --- 4. Οὔ. ἥ σοι δοκεῖ πι- 
ϑανὸν εἶναι ἐν ὄψει τοῦ Ἡρακλέους τόξα ἔχοντος . καὶ 

πεπειραμένον αὐτοῦ τῆς ἀρετῆς πρότερον, ἡνίκα μό- 
νος τῶν Κενταύρων αὐτὸς διέφυγε παρὰ τοῦ Φόλου 
μηδὲν ἐκείνων τοιοῦτον ἀδικησάντων αὐτόν, ἐπιχει- 
ρεῖν συγγενέσϑαι αὐτοῦ τῇ γυναικέ; --- Ἔχει μέν τινα 

ἀπορίαν τὸ τοιοῦτον᾽ ἀλλὰ μὴ τοῦτο κινοῦντες κα- 
ϑόλου τὸν μῦϑον ἀναιρῶμεν. - ΖΔ. Οὐδαμῶς, ὁ ἄνπερ 

ν λογιξώμεϑα ἰὼς ἐγένετοὶ καὶ εἰκὸς ἣν γενέσϑαι τὸ 

πρᾶγμα. --- Οὕτω δὴ λέγοις. --- 4. Ὁ Νέσσος τὴν 

4ηιάνειραν εὐθὺς διακομέξων καὶ ἐν τῷ περᾶν ἐπε-: 
᾿ ’ὔ »- ’ 

χείρει διαφϑείρειν οὐ τοῦτον τὸν τρόπον. .ὅν φασι, 
, 3 Ἁ , , , , ν 

βιαξόμενος, ἀλλὰ λόγους ἐπιτηδείους λέγων προς 
9 Ἁ τ ἰκὰ - 6 ’ 

αὑτὴν καὶ διδασκων ὁπῶς κρατήσει τοῦ Ἡρακλε- 

ους, λέγων ὅτι νῦν μὲν ἄγριός ἐστι καὶ χαλεπὸς καὶ 
ὀλέγον τινὰ χρόνον αὐτῇ συνέσται καὶ τοῦτον δυσ- : 

" ᾿ Ὶ » Ἵ Ἢ ᾿ ᾽ ’ ἣ ᾿ 
χολῶς δια τοῦς ἄϑλους καὶ τας ἀποδημίας καὶ τον 

ι βίον, ὃν προήρηται. ἐὰν δ᾽. ἔφη, σὺ πείσῃς αὐτὸν 



102 ὈΙΟΝῚΚ ΝΕΞΒΌΣΝ 

τὰ μὲν θεραπείᾳ, τὰ δὲ λόγοις, τῆς μὲν ταλαιπωρίας 
ταύτης καὶ τῶν πόνων ἐπανεῖναι . ξὴν δὲ ὁ ῥᾳ ϑύμως καὶ 
ἡδέως, σοίτε πολὺ πραότερος ἔσται καὶ ἄμεινον βιώ- 
σεται καί σοι τὸν λοιπὸν ἤδη συνέσται χρόνον οἴκοι 

ὃ μένων. ταῦτα δὲ διελέγετο ὁ Κένται υρος ἐπιβουλεύων 
τῷ Ἡρακλεῖ, εἴ πως δύναιτο αὐτὸν ἐπὶ τρυφὴν ἀγα- 
γεῖν καὶ ῥᾳθυμίαν" ἤδει γὰρ ὅτι ἅμα τῷ μεταβαλεῖν 
τὸν βίον καὶ τὴν ἄσκησι ν εὐχείρωτος ἔσται καὶ ἀσϑε- 
νής. ἡ δὲ Ζ]Πηιάνειρα ἀκούουσα οὐ παρέργως τοῖς λ6- 

10 γοις προσεῖχεν, ἀλλὰ ἐνεθυμεῖτο ὡς ὀρϑῶς λέγοι ὃ 
Κένταυρος, ὥσπερ εἰκὸς ἦν βουλομέν ἣν τὸν ἄνδρα 
ὑφ᾽ ἑαυτῇ ἔχειν. ὁ δὲ Ἡρακλῆς ὑπον οήσας μηδὲν 
ὑγιὲς τὸν Κένταυρον λέγειν ἐκ τοῦ διαλέγεσϑαι πρὸς 
τὴν 4ηιάνειραν ἐπιμελῶς καὶ ὅτι ἐκείνη προσεῖχεν 

ὃ δὲ ἀποϑνήσκων 
οὐδὲν ἡ ἧττον ἐχέλευσε τὴν Δηιάνειραν ἀ ἄναμ ἱνησϑῆναι 

ιῷ αὐτῶ, οὕτω δὴ ἐτόξευσεν αὐτόν. 

ὧν εἶπε καὶ ποιεῖν ὡς αὐτὸς παρήνεσεν. ὕστερον δὲ 
ἡ 4]ηιάνειρα μεμνημένη τῶν λόγων τοῦ Κενταύρου 
καὶ ἅμα τοῦ Ἡρακλέους οὐδὲν ἀνιέντος. ἀλλὰ καὶ 

20 μακροτέραν ἀποδημίαν ἀποδημήσαντος͵ τὴν τελευ- 
ταίαν. ὅτε ἐξεῖλε τὴν Οἰχαλίαν, καὶ λεγομένου δὴ ὡς 
ἐρασϑείη τῆς Ἰόλης, ἡγησαμένη βέλτιον εἶναι ἃ Ξαρ- 
ἤνεσεν ἀνύεσϑαι, ἐπιτίϑεται αὐτῷ. καὶ οἷον δὴ πέ- 
φυχε τὸ τῶν γυναικῶν αἱμύλον καὶ Ξανοῦρ) ον, οὐ 

ὅ πρότερον ἀνῆκε πρὶν ἔπεισεν αὐτὸν τὰ μὲν ἡρηεῖτ. 

γ “πατῶ καὶ φάσκουσα ἐχείνου κήδεσϑαι, ὅπως ὃ 
μὴ κανοπαθὴ γυμνὸς τοῦ χειμῶνος καὶ τοῦ ϑέρους ὃ- 
μοίως ὑπομένων ἐν τῷ δέρματι τοῦ λέοντος, τὸ μὲν 
δέρμα ἀποϑέσϑαι, στολὴν δὲ ἀναλαβεῖν ὁμοίαν τοῖς 

0 ἄλλοις. καὶ τοῦτο δὴ ἣν ὁ λεγόμενος τῆς “πμανείῥας 
χιτών, ὃν ἐνέδυ ὃ Ἡρακλῆς. ἅμα δὲ τῇ στολῇ καὶ τὴν 
ἄλλην δίαιταν ἐποίησεν αὐτὸν μεταβαλεῖν, ἐπί τε 

ἐπὶ 
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στρωμάτων καϑεύδοντα καὶ μὴ ϑυραυλοῦντα τὰ πολλά, 

ὥσπερ εἰώϑει πρότερον, μηδὲ αὐτουργοῦντα μηδὲ γγ : 

φῇ ὁμοίᾳ χρώμενον, ἀλλὰ σίτῳ τὲ ἐχπεπονημένῳ καὶ 

ὄψῳ καὶ οἴνῳ ἡδεῖ καὶ ὅσα δὴ τούτοις ἑπόμενά ἐστιν. 

ἐκ δὲ τῆς μεταβολῆ ἧς ταύτης, ὥσπερ ἡν οἶμαι ἀναγ- ξ 

καῖον. εἰς ἀσϑένειαν καὶ μαλακίαν ἐμπεσὼν τοῦ σώ- 

ματος, καὶ ἡγησάμενος μηκέτ᾽ εἶναι δάδιον ἁψάμε- 

νῸΡ τρυφῆς ἀποϑέσϑαι αὐτήν, οὕτω δὴ ἐνέπρησεν 

αὑτόν. ἅμα μὲν Κρεῖττον οἰόμενος ἀπηλλάχϑαι τοῦ 

τοιούτου βίου, ἅμα δὲ δυσχεραίνων, ὅτι ἠνέσχετο 

τρυφῆς ἄψασϑαι. ἔχεις δὴ τὸν παρ ἕμου Αὐγον, 

ὁποῖον ἐγὼ ἐδυνάμην ὑπὲρ τοῦ μύϑου εἰπεῖν. --- Καὶ 

μὰ τὸν Δία οὐδαμῶς φαῦλος οὐδὲ ἀπίϑανος δοκεῖ μοι 

εἶναι. καὶ οὐκ οἶδα ὕπως δοκεῖ μοι προσεοικέναι τὸ 

τῶν φιλοσόφων ἐνίων περὶ τοὺς λόγους ἁμῃγέπῃ " 

τῶν κοροπλάϑων. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι τύπον τινὰ παρέ- 

ι χοντεβρ. ὁποῖον ἂν πηλὸν εἰς τοῦτον ἐμβάλωσιν, ὅμοιον 

τῷ τύπῳ τὸ εἶδος ἀποτελοῦσι. καὶ τῶν φιλοσόφων 

ἤδη τινὲς τοιοῦτοι γεγόνασιν», ὥστε ὁποῖον ἂν μῦϑον 
ι ᾿Ν 

ἢ λόγον λάβωσιν ἕλκοντες καὶ πλάττοντες κατὰ τὴϊ 

αὑτῶν διάνοιαν ὠφέλιμον καὶ φιλοσοφίᾳ πρέποντα 

ἀπέδειξαν: οἷον δὴ μάλιστα ἀκούομεν Σωκράτην 

γενέσϑαι. ἐκεῖνος γὰρ εἰς ἅπαντας δὴ λόγους καὶ πα- 

σας διατριβὰς καϑέει. καὶ πρὸς ῥήτορας καὶ προς σο- 
Ἁ ᾽ Ἁ Ἁ Ἀ ".» 

φιστὰς καὶ πρὸς γεωμέτρας καὶ μονδίνους, καὶ παιδὸ 

τρίβας καὶ τοὺς ἄλλους δημιουργούς, καὶ ἐν παλαί- 

στραις καὶ ἐν συμποσίοις καὶ ἐν ἀγορᾷ οὐκ ἐχωλύετο 

ἐξ ἅπαντος τρύπου φιλοσοφεῖν καὶ προτρέπειν ἐπ᾽ 
ἅμ 

ἀρετὴν τοὺς συνόντας, οὐκ ἰδίαν εἰσφέρων ὑπόϑεσιν 

οὐδὲ πρόβλημα ἐσκεμμένον, ἀλλ᾽ ἀεὶ τῇ παρούσῃ 30 

χρώμενος καὶ ταύτην προσάγων πρὸς φιλοσοφίαν. 

Ὧϊ10. ΕΙ, 

τς 

τω τ ἣν παρε 

ες: πον 
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ἐ ἐδ ἀκ χῷρ οἷν ' ἑν ὃν νἢ 

2. Ἐπεὶ τυγχάνεις οὐ φαύλως ἐπαινοῦσα Ὅμη- 
ρον οὐδὲ ὥσπερ οἱ πολλοὶ πιστεύουσα τῇ δόξῃ προσ- 
ποιεῖ ϑαυμάξειν᾽ ὃ δὲ δεινότατός ἐστιν. ἤσϑησαι τοῦ 
ποίῆτον, τὴν περὶ τὰ πάϑη τῶν ἀνθρώπων ἐμπειρίαν" 
τἄλλα μὲν ἐάσωμεν, εἰ ἐθέλεις. τὰ νῦν. τὰ τῶν βα- 
σιλέων καὶ στρατηγῶν, περὶ δὲ μιᾶς γυ ναικὸς σχε- 
ψωώμεϑα τῶν αἰχμαλώτων, ὁποίαν τινὰ πεποίηκε τὴν 
ϑυγατέρα τοῦ ἱερέως, ἧς εἰϑὺς ἐμνήσϑη κατ᾽ ἀρχὰς 
τῆς ποιήσεως. 

δίσκης. λέγει γὰρ ὡς οὐδὲν δίῃ τὰς φρένας χείρων 
τῆς αὑτοῦ γυναικός" δῆλον ὃὲ ὡς ἐχεένην οἰόμενος 
νοῦν ἔχειν. -- Εἰ δὲ οὐκ ἄλλως τοῦτο εἴρηκε διὰ 
τὸν ἔρωτα ἀπατώμενος, ἰδεῖν ἄξιον. --- 4. Καίτοι χα- 

15. λεπῶτατον πείϑειν τοὺς ἐρῶντας. καὶ γὰρ ὑπονοοῦσιν 
οὗ πολλοὶ καὶ ὀργίζονται ῥαδίως, καὶ οὐδέποτέ φα- 
σιν ἀγαπᾶσϑαι κατ᾽ ἀξίαν ὑπὸ τῶν ἐρωμένων; ἄλλ ΩΡ 
τε ὅταν ὦσι χρείττους μετ᾽ 
ἐξουσίας. --- Ταῦτα δέ φημι συμβαίνειν τοῖς φαύ- 

τοσοῦτον καὶ συνόντες 

20 λοὲς ἐρασταῖς. ----- 4. Εἴτε οὖν σπουδαῖος ἣν ὃ ᾽4γα- 
μέμνων, ὀρϑῶς ἐγίγνωσκε περὶ αὐτῆς . εἴτε τοῖς πολ- 
λοῖς ὅμοιος, οὐ ῥάδιον φαύλην οὖσαν ἀρέσαι τὸν τοι- 
οὔτον, ὥστε ἀγαϑὴν ὑπολαβεῖν. φέρε δὴ καὶ τἄλλα 
ἴδωμεν. - Καὶ τένα ἄλλην ἀπόδειξιν ἔχεις παρᾶ γὲ 

2. Ὁμήρῳ τοῦ τρόπου τῆς γυναικός; οὐδὲν γοῦν πε- 
ποίηκεν αὐτὴν πράττουσαν ἢ λέγουσαν, ἀλλὰ σιγῇ 
τῷ πατρὶ διδομένην. -- 2. Τίγαρ;: ἐκ τῶν γενομέ- 
νῶν περὶ αὐτὴν οὐκ ἄν τις συμβάλοι τὴν διάνοιαν μὴ 
πάνυ ἁπλῶς μηδὲ εὐήϑως σκοπῶν. --- Ἴσως. -- 

ὁ μὲν γὰρ ̓ Δγαμέμνων οὐ μόνον τ ἢ 
10 εἶδος, ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπον ἐπαινεῖν ἔοικε τῆς παι- 

ΟΚΑΤΙΌ ἹΙἸ. 19Ὁ 

Πότερον οὖν οἰώμεϑα τὸν Χρύσην ἀκούσης τῆς ϑυγα- 
τρὸς εἰς τὸ στρατύπεδον ἐλϑεῖν μετὰ λύτρων, ἅμα τὰ 
στέμματα κομίξοντο τοῦ ϑεοῦ, καὶ τὸ πλῆϑος ἱκετεύειν 

χαὶ τοὺς βασιλέας ἀφιέναι αὐτήν. ἢ τοὐναντίον ἐκεί- 
᾿ - Ἢ , ; “Ὡ " 

νης δεομένης τοῦ πατρὸς. εἴ τι δυναιτο, βοηϑεῖν 
Ν »- νι ν Ἁ " Ἁ -. 3 “ εἰ γὰρ ἔστεργε τοῖς παροῦσιν ἡ Χρυσηὶς καὶ τῷ “γα 

᾽ 3 " »ν Ὃ, “ 

μέμνονι συνεῖναι ἐβούλετο, οὐδέποτ᾽ ἂν εἵλετο Χρυσης 
᾿ ὶ 

- -" «ἧ ἢ ἢ 

ἰᾶμα τὴν ϑυγατέρα λυπῶν τῷ βασιλεῖ ἀπεχϑάνεσϑαι, 
οὐκ ἀγνοῶν ὅπως εἶχε πρὸς αὐτήν. τὸ γὰρ συνεῖναι 
τῷ βασιλεῖ τὴν Χρυσηίδα στεργομένην. οὐχ ἧττον τῷ 
Χρύσῃ συ νέφερε. καὶ γὰρ ἡ χώρα καὶ τὸ ἱερὸν καὶ 
αὐτὸς ὑπὸ τοῖς ᾿4χαιοῖς ἐγεγόνει» κἀκεῖνος ἤν αὐτῶν 
χύριος. ἔτι δὲ πῶς παραχρῆμα μὲν ἁλούσης οὔτε ἡλ- 

ϑὲεν οὔτε ἐμέμνητο περὶ λύτρων, ὅτε εἰκὸς ἣν χαλε- 
πώτερον φέρειν, χρόνῳ δὲ ὕστερον τῆς μὲν λύπης 
ἐλάττονος γεγενημένης, συνηϑείας δὲ πρὸς τὸν 4γα- 

μέμνονα πλείονος; δεκάτῳ γὰρ ἔτει τῆς πολιορκίας 

ταῦτα συμβῆναί φησιν ὃ ποιητὴς τὰ περὶ τὴν ἄφιξιν 
τοῦ ἱερέως καὶ τὴν κομιδὴν τῶν λύτρων. τὰς δὲ 
περιοίκους πόλεις καὶ τὰς ἐλάττονας εἰκὸς ἢν εὐϑὺς. 

ἁλῶναι κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ πολέμου, ὧν ὑπῆρχεν ἡ Χρῦ- 

σα καὶ τὸ ἱερόν. --- Οὐκοῦν ὁ λόγος οὗτος πολλὴν 
ἀτοπίαν ἐπιδείκνυσι τῆς Χρυσηίδος, τὸ πρότερον μὲν 
αἰχμάλωτον οὖσαν ἀνέχεσϑαι. προσφάτως ΦΈΡΗΙ 

νην τοῦ πατρὸς καὶ τῆς πατρίδος. διελϑόντων δὲ δέκα ᾿ 
ἐτῶν χαλεπῶς φέρειν. --- 4... Εἴ γε καὶ ταλλα ἀκου- 

σειας᾽ οὐδὲ γὰρ τὸν τυχόντα ἐραστὴν ἁπαξ γενόμε- 
νον ἡδὺ ἀπολιπεῖν ταῖς ἐλευϑέραις. μή τι γε τὸν ἐν.- 

δοξότατον καὶ πλουσιώτατον. βασιλέα μὲν τῶν Ελ- 

λήνων συμπάντων. μεγίστην δὲ ἔχοντα δύναμιν ἐν: 

τοῖς τότε ἀνθρώποις. κύριον δὲ οὔ μόνον ἐκείνης; 

ἀλλὰ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῆς πατρίδος, ἐλπίζοντα δὲ 
12} 
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κρατήσειν ὀλίγου χρόνου καὶ τῆς ̓ Δσίας" τὸ γὰρ Ἴλιον 
φαύλως εἶχεν ἐκ πολλοῦ. καὶ μόλις διεφύλαττον αὐ- 
τὴν τὴν πόλιν, ἐπεξήει δὲ οὐδεὶς εἰς μάχην" καὶ 
ταῦτα οὐ παρέργως ἔχοντος πρὸς αὐτὴν τοῦ βασιλέως, 

5 ἀλλὰ καὶ φανερῶς ὁμολογοῦντος προτιμᾶν τῆς αὑτοῦ 
γυναικός, τοσαῦτα ἀπολείπουσαν καὶ τηλικαῦτα ἁ ἄγα- 
ϑα.. καὶ τὸ μέγιστον ἐραστὴν οὐ μόνον βασιλέα μἐἱέγαν ὃ 
καὶ ἀνδρεῖον ἐν ὀλέγοις. ἀλλὰ καὶ νέον καὶ καλόν. 
ὥς φησιν Ὅμηρος τῷ “1ιὶ προσεικάξων αὐτόν, ἔπειτα 

10 εἰς ἑαλωκυῖαν ἀφικέσϑαι τὴν πατρίδα καὶ συνοικεῖν 
ἑνὶ τῶν δούλων τῶν ᾿“γαμέμνονος. εἶ γὲ ἔμελλε γα- 
μεῖσϑαι τῶν ἐ) γχωρίων τινί, πῶς οὐκ ἄτοπον; τὸ γὰρ 
αἰχμάλωτον εἷναι καὶ διὰ τοῦτο μὴ στέργειν τὸν λα- 
βόντα οὐχ ἱκανόν. ἡ γοῦν Βρισηὶς ἀγαπᾶν ἔοικε 

18 τὸν Ἀχιλλέα, καὶ ταῦτα; ὃν φησιν ἀποκτεῖναι τὸν 
ἄνδρα αὐτῆς καὶ τοὺς ἀδελφούς. τῷ δὲ ᾿Δγαμέμνονι 
τοιοῦτον οὐδὲν ἐ ἐπέπρακτο περὶ τὴν Χρυσηίδα. -- 
Καλῶς. οὐκοῦν ἐκ τῶν λόγων τούτων οὐκ ἐβουλήϑη 
Χρυσηὶς ἀποπεμφϑῆναι παρὰ τοῦ ᾿“Δγαμέμ νονος, ἀλλὰ 

20 Χρύσης ταῦτα ἔπραττε καϑ' αὑτόν" ἢ εἴπὲρ ἐβού- 
λετο. ἀφρονεστέρα ἂν ββὴ. καὶ τὸν λόγον ἐναντίον 
εἶπας ἢ ὑπέσχου. --- ᾿4λλ᾽ οὖν μηδὲ δίκην δι- 
κάσῃς, φασί, πρὶν ἀμφοτέρων ἀκοῦσαι. λέγεις δὴ 
σοφὸν ὄντα τὸν Ὅμηρον; --- Ἴσως. --- 4. Οὐκοῦν 

5 τὰ μὲν αὐτὸν λέγειν οἵου. τὰ δὲ τοῖς ἐντυγχάνουσι 
καταλιπεῖν αἰσϑάνεσϑαι. 
ἀδήλων ἐστίν. 

τοῦτο δὲ οὐ τῶν πάνυ 
ἡ γὰρ Χρυσηὶς κατ᾽ ἀρχὰς μέν, ὡς 

ἔοικεν, ἠγάπα μένειν παρὰ τῷ “Ἵγαμέμνονι δὲ ἀν 
εἶπον αἰτίας, καὶ τοῖς ϑεοῖς ἤδει χάριν, ὅτι μηδενὶ 

80 δοϑείη τῶν ἀδοξοτέρων, ἀλλὰ τῷ πάντων βασιλεῖ, 
κἀκεῖνος οὐχ ἀμελῶς ἔχοι πρὸς αὐτήν᾽ ὥστε οὐκ 
ἔπραττε περὶ λύτρων. ἐπεὶ δὲ ἤκουε τὰ περὶ τὴν 

᾿Δἀχαιῶν ἐκέλευεν" 

ἘΠ Θῃσέως βασιλεύοντος. 
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.»ν Ἁ -νΨν } ᾿ Ὁ " Ω δ ἤ 

οἰκίαν τὴν τοῦ “4γαμέμνονος ὁποῖα ἣν. ὡς χαλεπᾶ, 
Ἁ 3 ΄ »" ἤ ἤ 

χαὶ τὴν ὠμότητα τῆς Κλυταιμνήστρας καὶ τὸ ϑράσος. 
-" " ΨΥ: " 

ἐνταῦϑα ἐφοβεῖτο τὴν εἰς τὸ ΄άργος ἄφιξιν. καὶ τὸν 
Ἢ » ᾽ ’ , Ἁ 3 

μὲν ἄλλον χρονον παρέμενε στέργουσα ἴσως τον 24γα- 
,. .υ᾿ " Κ᾿ Ν , ς Υ ᾿ ’ 

μέμνονα" οτὲ δὲ ἣν πρὸς τέλει ὁ πόλεμος καὶ διέρρει ὃ 
Γ, ς " ,ὕ 3 

λόγος ὡς οὐκέτι δυνήσονται πλείω χρόνον ἀντέχειν 
» " , ’ »"νὝ}ὔ ,ὕ ,. χὴ » 

οἱ Τρῶες. οὐ περιέμεινε τοῦ Ἰλίου τὴν ἁλῶσιν. δει 
᾿ . ἢ Ἁ »" ς 

γὰρ ὡς τὸ πολὺ τοὺς νικῶντας ὑπερηφάνους γιγνο- 
Ἁ ᾿ ἤ -»" ἤ 

μένους καὶ τὴν δεισιδαιμονίαν τότε μᾶλλον ἰσχύου- 
᾿ Ἢ Ἁ ᾿ ἰ »" ο»Ἢ 

ὍΝ σαν τὴν περὶ τὸν ϑεον. ὁταν πολεμῶσιν οἱ ανϑρῶώποι. 

διὰ ταῦτα ἐκάλει τότε τὸν πατέρα καὶ δεῖσϑαι τῶν 
ἐπυνθάνετο γάρ, ὡς ἔοικεν. ὅτι 

ἐγυναικοκρατοῦντο οἱ ᾽4τρεῖδαι καὶ μεῖξον ἐφρόνουν 
τῶν ἀνδρῶν τούτων αἱ γυναῖκες οὐκ ἐπὶ κάλλει μό- 
νον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀρχὴν αὑταῖς νομίζουσαι προσήκειν 
μᾶλλον. τοὺς μὲν γὰρ Πελοπίδας τε εἶναι καὶ ἐπή- 
λυδας τῆς Ἑλλάδος. αὐταὶ δὲ ᾿Δχαιίδες, Τυνδάρεω 
ϑυγατέρες καὶ Μ“ήδας. ὁ δὲ Τυνδάρεως ἔνδοξος ἦν 
χαὶ βασιλεὺς τῆς Σπάρτης, ὥστε καὶ τὴν Ἑλένην διὰ 

“ν Γω » ἡ 

τοῦτο ἐμνήστευσαν οἵ ἄριστοι τῶν Ἑλλήνων καὶ βοη- : 
ϑήσειν ὥμοσαν. πρὸς δὲ τούτοις ἀδελφαὶ Κάστορος 
χαὶ Πολυδεύκους σαν. οἵ Διὸς παῖδες ἐνομέσϑησαν 

καὶ ϑεοὶ μέχρι νῦν πᾶσι δοκοῦσι διὰ τὴν δύναμιν, ἣν 

τότε πεν τῶν μὲν γὰρ ἐν Πελοποννήσῳ προεῖχον, 
τῶν δὲ ἔξω Πελοποννήσου μεγίστη δύναμις ἡ ῆν ἡ περὶ : 

καὶ ταύτην καϑεῖλον ἐπιστρατεύσαντες 

ἔτι δὲ ἀνεψιὸς ἐγεγόνει αὐὖ- 

τοῖς Μελέαγρος ὁ τῶν Ἐλ λήνων ἄριστος. ταῦτα μὲν 

οὖν ἴσως οὐκ ἠπίστατο ἡ Χρυσηίς, τὸ δὲ φρόνημα 
ἤκουε τῶν γυναικῶν καὶ τὴν Ἑλένην ἐπεγίγνωσκεν. 

ὕσον ὑπερεῖχε τοῦ ἀνδρός᾽ ὥστε ἐπειδὴ τὰ περὶ τὴν 
᾿Δσίαν μεγάλα ἤκουε διά τε χώρας ἀρετὴν καὶ πλῆϑος 

τὰς ᾿Αϑήνας" 

430 
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ἀνθρώπων καὶ χρημάτων. κατεφρόνησεν οὐ τοῦ Με- πόσης τινὸς ὑπερηφανίας: ̓ τὶ γὰρ ἂν ὕστερον ἐποίη- 
νελάου μόνον, ἀλλὰ τοῦ τε “Δγαμέμνονος καὶ συμπά- σεν. ὅτε ἐρῶν οὕτως ὑπὲρ αὐτῆς διαλέγεται; ταῦτα 

σης τῆς Ἑλλάδος, καὶ ταῦτα εἵλετο ἀντ᾽ ἐκείνων. ᾧ ἢ οὖν φυλάξασϑαι καὶ προϊδεῖν οὐδαμῶς φαύλης γυ- 
μὲν οὖν Μενέλαος καὶ πρότερον ὑπεῖκε περὶ πάντων β ναικός. ἐδήλωσε δὲ οἶμαι τὰ περὶ τὴν Κασσάνδραν 

5 τῇ Ἑλένῃ καὶ ὕστερον εἰληφὼς αἰχμάλωτον ὅμως γενόμενα ἐν τῷ ᾿άργει καὶ τὸν ᾿4γαμέμνονα αὐτόν, 5 
ἐθεράπευεν" ὃ δὲ “4γαμέμνων διὰ τὴν ἀρχὴν ἐπαιρό- 1 ὅτι νοῦν εἶχεν ἡ Χρυσηὶς ῥυσαμένη τῶν κακῶν 
μένος τὴν Κλυταιμνήστραν ἠτίμασεν, ὥστε δῆλον ἡ ἦν ἢ τούτων ἑαυτήν. οὐκοῦν τὸ μήτε ἔρωτι μήτε βα- 
ὁτι οὐκ ἀνέξοιντο ἀλλήλων, ἀλλ᾽ ἔσοιτο τοιαῦτα σχε- σιλείᾳ μήτε τοῖς δοκοῦσιν ἐνδόξοις καὶ ἀγαϑοῖς 
δὸν ὁποῖα συνέπεσεν. οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνα ἥδετο λέγον - νέαν οὖσαν ἐπαίρεσϑαι μηδ᾽ εἰς πράγματα φφαλε: 

ι0 τὸς τοῦ ᾿“γαμέμνονος ἡ Χρυσηίς . χαὶ ταῦτα φανερῶς β ρὰ καὶ τεταραγμένην οἰκίαν καὶ εἰς φϑόνον καὶ 19 
ἐν ἐκκλησίᾳ τῶν “Αχαιῶν, ὅτι προτιμᾷ τῆς γυναικὸς ξηλοτυπίαν αὑτὴν προέσϑαι γυναικὸς σώφρονος καὶ 
αὐτὴν καὶ οὐδὲν ἡ ἡγοῖτο χείφονα" φϑόνον γὰρ καὶ ζω. ! τῷ ῦντι ἀξίας ἱερέως εἶναι ϑυγατρός, παρὰ ϑεῷ 

λοτυπίαν ἤδει φέροντα. καὶ νὴ Δέκα τὸν τρόπον τεϑραμμένης. ---ὀ Τί οὖν; ἐκ τούτων σὺ φὴς 
ἑώρα τοῦ “Ἵγαμέμνονος ὅτε οὐ βέβαιος ἀλλὰ ὑπερή- ον νὴ νοῦν ἔχειν αὐτὴν ἡγήσασϑαι τὸν ᾿4γαμέμνονα:; --- 

ι5 φανος εἴη καὶ ὑβριστής, καὶ τί ποιήσει πρὸς αὑτὴν ἢ 44. Οὐδαμῶς᾽ οὐδὲ γὰρ εἰκὸς ἦν λέγειν αὐτὴν τοιοῦ- 15 
αἰχμάλωτον οὖσαν ἐλογίζετο παυσάμενος τῆς ἐπιϑυ- τον οὐδὲν πρὸς ἐκεῖνον" ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἄλλων συνεῖ- 

0 Ν ,ἥ μέας, ὅπου γε τῆς ἑαυτοῦ γυναικός, βασιλέδος τε οὖ- ϑῆναι. --- Πῶς οὖν οὔ φησι μὴ χαίρουσαν αὐτὴν ὁ 
σης καὶ παῖδας ἐξ αὐτῆς πεποι ἡμένος , οὕτως ὀλιγώ- ᾿ " ποιητὴς ἀπιέναι, καϑάπερ τὴν Βρισηίδα λυπουμέ- 
οωῶς ἐμνημόνευεν. αἷ μὲν γὰρ ἀνόητοι χαίρουσιν ἐπὶ ἢ νην; --- Δ. Ὅτι καὶ τοῦτο σωφρονοῦσα ἔπραττεν, 

0 τοῖς ἐρασταῖς. ὅταν φαίνωνται τὰς ἄλλας ἀτιμάξοντες" ὅπως μὴ παροξύναι τὸν ᾿4γαμέμνονα μηδὲ εἰς φιλονει- 9 
αἱ δὲ νοῦν ἔχουσαι τὴν φύσιν ὁρῶσι τοῦ ταῦτα ποι- 3.55} χίαν ἀγάγοι. δηλοῖ δὲ ὅμως. ὅπου φησὶν αὐτὴν ὑπὸ 
οὔντος ἢ λέγοντος. ἅμα δὲ καὶ πρὸς αὑτὴν ἠσϑάνετο τοῦ Ὀδυσσέως τῷ πατρὶ δοϑῆναι παρὰ τὸν βωμόν" 
αὐτὸν ὑβριστικῶς ἔχειν. καὶ ταῦτα ὅτε μάλιστα ἤρα. ὡς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίϑει. ὁ δ᾽ ἐδέξατο χαίρων 
τὸ γὰρ οὕτως ἀπελάσαι τὸν Χρύσην, πατέρα τῆς ἐρω- παῖδα φίλην. 

5 μένης, καὶ μὴ φείσασϑαι δι᾿ αὐτήν. καὶ οὐχ ὅπως ἢ οὐ γὰρ ἂν οἶμαι λυπουμένην αὐτὴν ὃ πατὴρ ἐδέχετο "5 
᾿παραμυϑήσασϑαι τὸν πρεσβύτην εἰπόντα ὡς οὐδὲν χαίρων" οὐδ᾽ ἂν φίλην εἶπε τυχόν, εἰ αἡ σφόδρα 
αὐτοῦ τῇ ϑυγατρὶ δεινὸν εἴη, τοὐναντίον δὲ μὴ μό- ἠγάπα ἐπὶ τοῖς γεγονόσι τὸν πατέρα. --- Εἶεν" ἀλλ᾽ 
νον ἐκείνῳ ἀπειλεῖν, ἀλλὰ καὶ τὴν Χρυσηίδα ἀτιμά- ἢ οἴει μᾶλλον ἡ Χρυσηὶς ταῦτα ἐλογίξετο ἃ σὺ λέγεις 

ἕξειν λέγ ΡΣ χαϑ᾽ αὑτὴν [ὅτι τὰ περὶ τὴν Κλυταιμνήστραν εἰκὸς 
τὴν δ᾽ ἐγὼ οὐ λύσω; πρίν μὲν καὶ γῆφας ἔπεισιν εἶναι μᾶλλον ἐκείνην πολυπραγμονεῖν] ἢ λογιξομέ- 80 
ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴκῳ ἐν Ἄργεὶ, τηλόϑι πάτρης, νου τοῦ πατρὸς ταῦτα συνεχώρει καὶ ἐπείϑετο ; ---- 
ἱστὸν ἐποιχομέν ην καὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν. | ΄. Οὐδὲ τοῦτο φαῦλον. αἱ γοῦν πολλαὶ καὶ ἀνόητοι 
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τοὺς ἐραστὰς μᾶλλον ἀγαπῶσιν ἢ τοὺς γονέας. 
Διὰ τί οὖν, εἴπερ ἦν φρόνιμος, οὐκ ἐκώλυε τὸν Χρυ- 
σην ἐν τῷ φανερῷ δεῖσθαι τοῦ “Ἵγαμέμνονος, ἵνα 
ἧττον ἐχαλέπαινεν; - 2. Ὅτι ἤδει τοὺς ἐρῶντας 
ἰδίᾳ μὲν πάντα βουλομένους χαρίζεσθαι τῷ ἔρωτι. 
τὸν δὲ ὄχλον αἰδουμένους ἐνίοτε, καὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ 
στέμματα ἔχειν τινὰ ἡγεῖτο πρὸς τὸ πλῆϑος δύναμιν, 
ὥσπερ ἐγένετο. ᾿Δλλὰ ἐκεῖνο ἐνθυμοῦμαι πῶς 
συνέτυχε τὸν ᾿Δγαμέμνονα. καὶ τότε τῆς τοῦ ἱερέως 
ϑυγατρὸς καὶ ὕστερον ἐρασϑῆναι τῆς Κασσάνδρας, 
ϑεοφορήτου καὶ ἱερᾶς κόρης: ; -͵ἷ Ζ. Ὅτι καὶ τοῦτο 
σημεῖον ὑπερηφανίας καὶ τρυφῆς, τὸ μᾶλλον ἐπιϑυ- 
μεῖν τῶν παρανόμων καὶ σπανίων ἢ τῶν ἑτοίμων. -- 
Οὐκ ἀντιλέγω τὸ μὴ οὐ φρόνιμον εἶναι τὴν Χρυ- 
σηίδα, εἰ ταῦτα οὕτω γέγονε. -- Ζ. Σὺ δὲ πότερον 
ἀκούειν ϑέλοις ἂν ὡς γέγονεν ὄντως ἢ ὅπως καλῶς 
εἶχε γενέσϑαι: 

ΠΕΡῚ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΑΝΝΙΔ 

Καὶ μὴν εἴ τις ἑνὸς ἀνδρὸς οὐχ οἷός τε ἄρχειν 
ἐστί, καὶ τούτου σφόδρα ἐγγὺς ὄντος » ῷ δὴ σύνεστιν, 

0 οὐδὲ αὖ μίαν ψυχὴν κατευϑύνειν τὴν αὑτοῦ, πῶς ἂν 
δύναιτο βασιλεύειν μυριάδων ἀναρυϑμήτων παντα- 
χοῦ διεσπαρμένων, ὥσπερ σύ; καὶ πολλῶν γε οἱ- 
χούντων ἐπὶ πέρασι γῆς: ὧν οὐδὲ ἕ ἑόρακε τοὺς πλεί- 
στους οὐδ᾽ ἂν ἴδοι ποτὲ οὐδὲ τῆς φωνῆς συνήσει: 

25 ὅμοιον γὰρ ὥσπερ εἴ τις λέγοι τὸν οὕτως ἀδύνατον 
τὴν ὄψιν ὡς μηδὲ τὰ ἐν ποσὶν ὁρᾶν, ἀλλὰ προσδεό- 
μένον χειραγωγοῦ, τοῦτον ἐφικνεῖσθαι βλέποντα 

ΟΝ 
Ι 
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μέχρι τῶν πλεῖστον ἀπεχόντων, ὥσπερ οἱ πόρρωϑεν 
ὁρῶντες ἐκ τοῦ πελάγους τά τε ὄρη καὶ τὰς νήσους. 
ἢ τὸν οὐ δυνάμενον φϑέγγεσϑαι τοῖς παρεστῶσιν 
ἱκανὸν ὅλοις δήμοις καὶ “στρατοπέδοις εἰς ἐπήκοον 
φϑέγγεσϑαι. καὶ γὰρ οὖν ἔχει τι παραπλήσιον ὁ 

νοῦς τῇ ὄψει" ὡς ἐκξίνη διεφϑαρμένη μὲν οὐδὲν οὐδὲ 
τῶν πλησιαίτατα ὁ ὁρᾷ, ὑγιὴς δὲ οὖσα μέχρι “οὐρανοῦ 
τὲ καὶ ἀστέρων ἐξικνεῖται" ταὐτὸ δὴ τοῦτο ἡ μὲν τοῦ 
φρονίμου διάνοια καὶ πάντας ἀνθρώπους ἱκανὴ γί- 
γνεται διοικεῖν, ἡ δὲ τοῦ ἄφρονος οὐδὲ ἕν σῶμα τὸ 
ἐκείνου δύναται φυλάττειν οὐδὲ ἕνα οἶκον. οἱ μὲν 
γὰρ πολλοὶ τῶν ἐν ταῖς δυναστείαις, ὅτι μὲν ἔξεστιν 
αὐτοῖς πάντα λαμβάνειν, πάντων ἐπιϑυμοῦσιν᾽ ὅτι 
ὃξ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐστι τὸ δίκαιον, διὰ τοῦτό εἰσιν ἄδι- 
χου" ὅτι δὲ οὐ φοβοῦνται τοὺς νόμους. οὐδὲ εἶναι 
νομέξουσιν᾽ ὅτι δὲ οὐκ ἀναγκάζονται πονεῖν, οὐδέ- 
ποτὲ παύονται τρυφῶντες" ὅτι δὲ οὐδεὶς ἀμύνεται 
κακῶς πάσχων. οὐδέποτε παύονται ποιοῦντες" ὅτι δὲ 
οὐδεμιᾶς σπανίξουσιν ἡδονῆς. οὐδέποτε ἐμπίμπλαν- 
ται ἡδόμενοι" ὅτι δὲ οὐδεὶς ψέγει ἐκ τοῦ φανεροῦ, 
οὐδὲν ἀπολείπουσι τῶν οὐδὲ 'καλῶς λεγομένων᾽ ὅτι 

3 ν᾿ ,, - Ἁ »" »"Ὅ ΝΣ οὐδεὶς αὐτοὺς βούλεται λυπεῖν, διὰ τοῦτο πᾶσι 
,ὕ ἊἍὍ Ἁ μι " 42᾿ “ 

χαλεπαίνουσιν" οτει δὲ ὀργισϑεῖσιν ἔξεστι πάντα 
᾿ ᾿ -» »" " ς . » Ὶ 

ποιεῖν. διὰ τοῦτο συνεχῶς ὀργίζονται. ὁ δὲ ἀγαϑὸς 
» ἰχ᾿ ἤ “ 3 Ἁ Ἁ 

ἄρχων. ὥσπερ σύ, τἀναντία ἐπιτηδεύει᾽" οὐδενὸς μὲν : 

ἐπιϑυμεῖ διὰ τὸ πάντα οἴεσϑαι ἔχειν, φείδεται δὲ 
τῶν ἡδονῶν διὰ τὸ μηδεμιᾶς ἂν ἀπορῆσαι ὀρεχϑ είς; 
δικαιότερος δὲ τῶν ἄλλων ἐστίν, ἅτε πᾶσι παρέχων 
τὴν δικαιοσύνην, ἥδεται δὲ τοῖς πόνοις, ὅτι ἑκὼν 
πονεῖ. ἀγαπᾷ δὲ τοὺς νόμους. ὅτι οὐ δέδοικε. καὶ 
ταῦτα ὀρϑῶς ὑπολαμβάνει. τίνι μὲν γὰρ φρονήσεως 

δεῖ πλείονος ἢ τῷ περὶ τοσούτων βουλευομένῳ ; τένι 

90 
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δὲ ἀκριβεστέρας δικαιοσύνης ἢ τῷ μείζονι τῶν νό- 

μῶν; τένι δὲ σωφροσύνης ἐγκρατεστέρας ἢ ᾧ πάντα 
ἔξεστι; τίνι δὲ ἀνδρείας μείζονος ἢ τῷ πάντα σώξον- 

τ: καὶ τοένυν τῷ μὲν ἄλλων ἄρξοντι πολλῶν τοῦτο 

δαπάνης δεῖ παμπόλλης. τοῦτο δὲ στρατοπέδων 
καὶ πεζικῶν καὶ ἱππικῶν. ἔτι δὲ τειχῶν καὶ νεῶν 
καὶ μηχανημάτων, εἰ μέλλει καϑέξειν μὲν τοὺς ὑπη- 

χύους, ἀμυνεῖσθαι δὲ τοὺς πολεμίους ἐὰν δέ τις 
ἀφιστῆται τῆς ἀρχῆς. καταστρέψεσϑαι. τὸ δὲ αὑτοῦ 
κρατεῖν πάντων ἀδαπανώτατον καὶ ἀπραγμονέστα- 
τὸν ἐστι καὶ ἀκινδυνότατον" οὔτε γὰρ πολυδάπανος 
οὔτε ἐργώδης οὔτε ἐπισφαλὴς ὃ τοῦ ἐγκρατοῦς ἀν- 
ϑρώπου βίος" ἀλλ᾽ ὅμως τοιοῦτον ὃν πάντων χαλε- 

πώτατον πέφυκεν. ἐπεὶ Σαρδανάπαλλος ἐκεῖνος ὁ 

ϑρυλούμενος εἶχε μὲν Νένον, εἶχε δὲ Βαβυλῶνα, τὰς 

μεγίστας τῶν πρότερον γεγενημένων πόλεων, ὑπή- 
κουε δὲ σὐτῷ πάντα τὰ ἔϑνη τὰ νεμόμενα τὴν ἑτέραν 

δ ιὲ 
ὶ 
ὲν 

ἢ 
ὑ 

ἢ 

» "Ὁ φ ΓΙ “Ὁ “- ᾽ " , 

ἤπειρον μέχρι τῶν ἀοικήτωῶν τῆς γῆς λεγομένων βα- 
ΙΝ 

,.: ἡ} , ᾿ ᾽ " »" 

σιλείας δὲ οὐδὲν ἣν αὐτῷ προσῆκον, οὐ μᾶλλον. ἢ 

τῶν σηπομένων τινὶ νεκρῶν. βουλεύεσϑαι μὲν γὰρ 

ἢ δικάξειν ἢ στρατηγεῖν οὔτε ἐβούλετο οὔτε ἐδύνατο. 
ἐν δὲ τοῖς βασιλείοις ἀποδιδράσκων εἰς τὴν γυναι- 
κωνῖτιν καϑῆστο ἐπὶ χρυσηλάτου κλίνης ἀναβάδην 

ὑπὸ ἁλουργέσι παστοῖς, ὥσπερ ὃ ϑρηνούμενος ὑπὸ 
5 τῶν. γυναικῶν ᾿ἄδωνις, ὀξύτερον φϑεγγόμενος (εὑ- 

νούχων. τὸν μὲν τράχηλον ἀποκλίνων, ὑπὸ δὲ ἀρ- 

γίας καὶ σκιᾶς λευκὸς καὶ τρέμων. τὸ σῶμα πελιδνος. 
τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀναστρέφων., ὥσπερ ἐξ ἀγχόνης ὃν 
οὐκ ἦν διαγνῶναι τῶν παλλακῶν. καίτοι χρόνον τινὰ 

κατέσχεν, ὡς ἐδόκει, τὴν ἀρχὴν εἰκῇ φερομένην, 
ὥσπερ ναῦν δίχα κυβερνήτου πολλάκις ἀλωμένην 

μηδενὸς κατέχοντος ἐν τῷ πελάγει, κατὰ τύχην εὐὖ- 

ΟΠΝΑΤΙΟ ΠΧΠ|.ὕ » 11] 

, , ω-ἋἊΆ΄7΄᾽ ᾽ 

δίας ἐπεχουσης᾽ ἔπειτα ὀλίγος κλύδων ἐπαρϑεὶς καὶ 
ῇ ᾿ ἡ... τι ,Ψἑ 4 ᾿ ΠῚ .., Ἁ Φ 

ῥαδίως ἕν κῦμα ἐπέχλυσε. καὶ δὴ καὶ αρμα ἰδεῖν 
ἔστιν οὐδενὸς ἡνιοχοῦντος ἐν ἀγῶνι ῥεμβόμενον, ὃ 

νίχης μὲν οὐκ ἂν ποτετύχοι. ταράττει δὲ καὶ ἀπόλ- 
: ᾿ ᾿ » » »" » 

λυσι τὸν ἐγγὺς ὄχλον τῶν ϑεατῶν. οὔτε γὰρ ἄφρων 
Ἁ “" , »" Ἁ 

βασιλεὺς ἔσται ποτέ, οὐ μᾶλλον ἢ τυφλὸς ἡγεμὼν 
ἢ -" ᾿ ν»» ᾿» » ᾿ -" Ἢ ᾿ 
οδοῦ γένοιτ᾽ ἂν. οὔτὲ ἀδικος. οὐ μᾶλλον ἡ κανῶν 

, " ᾿ . 

σκολιὸς καὶ ἄνισος, ἄλλου προσδεόμενος κανόνος, 
" , 3 - Ἃ 

οὔτε δειλός, οὐ μᾶλλον ἢ λέων ἐλάφου λαβὼν ψυχὴν 
Ἴ " "» ᾿ “ ἤ 

ἢ σίδηρος κηροῦ καὶ μολυβδου μαλακώτερος. τένι 
᾽ , ’, - Ἵ » 

δ᾽ ἰσχυροτέρας ἐγκρατείας προσῆκον ἡ τῷ πλείστων 
Ἢ Ὶ “- ᾽ Ψ“ μη “" δ μὲν ἡδονῶν ἐν μέσῳ ζῶντι, πλεῖστα δὲ πράγματα 

, "- ᾽ " " Ἁ » ΓΤ, κα Ἷ 

διοικοῦντι, ἐλαχίστην δὲ σχολὴν ἄγοντι, υπὲρ μεγί- 

στῶν δὲ καὶ πλείστων φροντίζοντι:; 

ΠΕΡῚ ΤΎΧΗΣ ΠΡΩΤῸΣ ΛΟΙῸΣ. 

Οἱ ἄνϑρωποι ἐοίκασι πρὸς τὴν τύχην διακεῖσϑαι 
ὃν τρόπον οἱ πλέοντες πρὸς τοὺς ἀνέμους τοὺς φο- 
θούρ᾽ ἄσμενοι γὰρ προσκαρτεροῦσι τῷ δρόμῳ. καὶ 
οἷς ἂν ὃ ἄνεμος παρῇ; ἐκεῖνοι ἦλϑον ὅπου ἤϑελον, 
οἵ δὲ ἀποληφϑέντες ἐν πελάγει μέσῳ μάτην ὀδύρον- 2 
ται. οὕτως οὖν καὶ τῆς τύχης παφούσης μὲν χαίρειν καὶ 
ἥδεσϑαι τοὺς ἀνθρώπους, μὴ παρούσης δὲ λύπην 
ἔχειν καὶ ἀπορίαν ἀπαντᾷ᾽ πάντα γὰρ ἐκ τῆς δαί- 

μονος ταύτης" καὶ γὰρ τὸ ἄπορον εὔπορον φαίνεται 
χαὶ τὸ ἀσϑενὲς ἰσχυρὸν καὶ τὸ αἰσχρὸν καλὸν καὶ ἡ : 

ὍΝ πενία γίγνεται πλοῦτος. τύχης γοῦν ἐν ϑαλάττῃ γενο- 
’ 3 "» ἐμ “ μένης εὐπλοεῖ ναῦς καὶ ἐν ἀέρι φανείσης εὐτυχεῖ 
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γεωργύς. καὶ ψυχὴ γέγηϑεν ὑπὸ τῆς τύχης αἰωρου- 
μένη" δἰ δὲ ἀπολίποι τύχη, περίεισιν ὡς ἐν τάφῳ τῷ 
σώματι οὔτε γὰρ εἰ λέγοι τις, εὐδοκιμεῖ, οὔτε εἰ 
πράττοι τις, ἐπιτυγχάνει, οὐδὲ ὄφελός τι εὐφυᾶ γε- 
νέσϑαι ἀπολιπούσης τύχης. ταύτης γὰρ μὴ παρούσης 
οὐκ ἦλϑε παιδεία οὐδὲ ἄλλο τι ἀγαϑόν. ἀλλὰ μὴν. 
χαὶ ἀρετὴ τότε ἔργων ἕνεκεν ϑαυμάξεται . ὅταν παρῇ ἢ 
τύχη" εἰ δὲ ἀφεϑείη μόνη, λόγος ἐστὶ καλοῦ πράγμα- 
τος ἄπρακτος. αὕτη πολεμούντων μέν ἐστι νίχη, καὶ 
εἰρήνην ἀγόντων ὁμόνοια καὶ γαμούντων εὔνοια καὶ 
ἐρώντων ἡδονὴ καὶ ὅλως ἡ ἐπὶ παντὶ τῷ γιγνομένῳ 
εὐπραγία. γὴν ὅταν καταλέπῃ τύχη, τότε καὶ σείε- 
ται καὶ τρέμει καὶ τὰ ἐπ᾿ αὐτῆς καλὰ διαρρίπτει" καὶ 
τοῦτο γῆς νόσημα, μὴ παρούσης τύχης. ὡς γὰρ ναῦς 

ὃ εἰδῇ φέρεται καὶ ταχὺ βυϑίζεται, κυβερνήτου στερο- 
μένη, καὶ ὡς τείχη κατέπεσε ϑεμελίων πονησάντων, 
οὕτω πόλις εἰς φϑορὰν ὅλη χωρεῖ σπάνει τύχης. ̓ 49ηῆ- 
ναί ποτὲ εἰς ᾧ ῥήτορας ἤδικήϑησαν, καὶ ἤγετο Ζημο- 
σϑένης, οὐχέτι τῆς τύχης ἐπισχοπούσης τὰς ̓᾿ϑήνας. 

) ἐμοὶ δὲ δοκεῖ καὶ οὐρανὸς τύχην ἔχειν, ὁπόταν αἱἰ- 
ϑρίαν ἔχῃ, μὴ σκότος. ὁρῶν δὲ χρὴ καὶ τὸ εὐμή- 
χανον αὐτῆς. ἤδη γοῦν τις ἐκπεσὼν νεὼς ἐν πελά- 
γει εὐπόρησε τοῦ ξῆν, ἐλθούσης τύχης. ἄξιον δὲ 
εἰπεῖν καὶ τὸ συμβὰν ἀπὸ τῆς τύχης ̓ “πελλῇ τῷ ξω- 
γράφῳ. ὡς γὰρ λόγος, ἵ ἵππον , οὐχὶ ἐξ ἐργασίας, ἀλλὰ 
ἐκ πολέμου ἐποίει. ὑψηλὸς οὖν τῷ αὐχένι καὶ ἕπανε- 
στὼς καὶ τὰ ὦτα ὄρϑιος καὶ δριμὺς τὰς ὄψεις, ὡς ἐκ 
πολέμου παρών, τὸν ἐκ τοῦ δρόμου ϑυμὸν ἐν ταῖς Ἢ 
ὄψεσιν ἔχων. οἵ δὲ πόδες ἀἁ ἀνεφέροντο ἐν τῷ ἀέρι, μι- 
κρὰ ψαύοντες ἀνὰ μέρος τῆς γῆς. καὶ ὁ ἡνέοχος 
ἐχράτει τοῦ χαλινοῦ, τὸ πολεμικὸν σάλευμα τοῦ ἵπ- 
που ἀπὸ ῥυτῆρος ἄγχων. ἅπαντα δὲ ἐχούσης τῆς εἰ- 

} ΤῊ 
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ἊἝ , “»ὝὟ “ῳ ᾿ ἢ » 

σα χόνος ἐοικότα ἔλειπεν ἀφροῦ χρῶμα. οἷον ἂν γένοιτο 
μιγέντος αἵματος καὶ ὑγροῦ κατὰ συνεχῆ μίξιν, διώ- 
χοντος μὲν τοῦ ἄσϑματος τὸ ὑγρὸν τῶν στομάτων, 
ἀφρίξοντος δὲ τῇ κοπῇ τοῦ πνεύματος. αἷμα δὲ ἐπιρ- 
ραινούσης τῷ ἀφρῷ τῆς ἐκ τοῦ χαλινοῦ ὕβρεως. οὐ: 
δὴ εὐπόρει γράφειν ἵππου ἀφρὸν κεχμηκότος ἐν 
ἀγῶνι. ἀπορῶν δὲ ἐπὶ πλέον, τέλος ἀπαλγήσας ἐνέ- 
σειόσε περὶ τοὺς χαλινοὺς τῇ γραφῇ τὴν σπογγιάᾶν. 
πολλὰ δὲ αὕτη ἔχουσα χρώματα ἐοικότα ἀφρῷ ἡμα- 
γμένῳ ἐφήρμοσε τῇ γραφῇ τὸ χρῶμα. ᾿Δ“πελλῆς δὲ 
ἰδὼν ἐχάρη τῷ ἐν ἀπογνώσει τύχης ἔργῳ καὶ ἐτέλεσεν 
οὐ διὰ τῆς τέχνης, ἀλλὰ διὰ τῆς τύχης τὴν γραφήν. 

ὃὲ ἄλλο Ἡρακλέα μέγιστον ἐποίησεν; ἀλλὰ γὰρ 
καὶ λέοντα ἄγξας ἔπνιξε καὶ πτηνὰ ξῷα ἐδίωξε τοῦ 
ἀέρος, καὶ τοῦ ἕλους τὴν ὕδραν ἀφείλετο, συντρίψας 
αὐτῆς τὰς κεφαλάς, καὶ οὐκ ἐφόβησεν αὐτὸν ὁ περὶ 
τὸν Ἐρύμανθον κάπρος, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τὴν ἑσπέραν 
ἦλθε καὶ τοῦ ἐκεῖ φυτοῦ τὸν καρπὸν ἐκόμισε. Γη- 
ρυόνου δὲ τὰς βοῦς ἀφείλετο καλὰς οὔσας, καὶ Ζ{ιο- 

ι μήδην τὸν Θρᾷκα ἐνουθέτησεν ἵ ἵπποις σῖτον διδόναι; ὶ 
μὴ ἀνθρώπους ἐσϑίειν, τάς τε ᾿Δμαζόνας, ὅτι εἶεν 
γυναῖκες, ἤλεγξεν. ἅπαντα δὲ ταῦτα ἔπραττεν ἕπο- 
μένης αὐτῷ τύχης. ἔχει δ᾽ οὐ κακῶς οὐδὲ τὰ τῶν 
παλαιῶν αἰνίγματα περὶ αὐτήν. οἱ μὲν γὰρ ἐπὶ ξυ- 
ροῦ ἔστησαν αὐτήν, οἱ δὲ ἐπὶ σφαίρας. οἱ δὲ πηδά- : 
λιον ἔδωκαν κρατεῖν" οἱ δὲ τὰ κρείττω γράφοντες τὸ 
τῆς ““μαλϑείας. ἔδοσαν κέρας πλῆρες καὶ βρύον ταῖς 
ὥραις, ὃ ἐν μάχῃ Ἡρακλῆς Ἵχελῴου ἀπέρφρηξε. τὸ 
μὲν οὖν ξυρὸν τὸ ἀπότομον τῆς εὐτυχίας μηνύει" ἡ 
δὲ σφαῖρα ὅτι εὔκολος ἡ μεταβολὴ αὐτῆς ἐστιν᾽ ἐν: 
χινήσει γὰρ τυγχάνει πάντοτε ὃν τὸ ϑεῖον. τὸ δὲ 
πηδάλιον δηλοῖ ὅτι κυβερνᾷ τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον 
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ἡ τύχη. τὸ δὲ τῆς ᾿Δμαλϑείας κέρας μηνύει τὴν τῶν 
ἀγαϑῶν δόσιν τε καὶ εὐδαιμονίαν. μὴ ὀνομάξωμεν 
οὖν κακήν τινα τύχην" οὐδὲ γὰρ τὴν ἀρετὴν λέγει 
τις εἷναι κακὴν οὐδὲ τὸ ἀγαϑὸν κακόν. 

ΠΕΡῚ ΤΎΧΗΣ ΔΕΥΤΈΡΟΣ. 

Τὰ γιγνόμενα παρὰ τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν τύ- 
χὴν ἐγκλήματα μέγιστα ἂν ἔγωγε ϑείην ὑπὲρ αὐτῆς 
ἐγκώμια. τὰς γοῦν ἀδήλους τῶν πραγμάτων μετα- 
βολὰς εἰς ταύτην ἀναφέρουσι, καὶ οἷς ἀπὸ γνώμης 
ἐπιχειρήσαντες διήμαρτον. τούτων ἀφῃρῆσϑαι νομί- 
ἕξουσιν ὑπὸ τῆς τύχης. ὡς πάντα περιποιεῖν. εἰ ϑε- 
λήσαι, δυναμένης. ἀκούσαις δ᾽ ἂν αἰτιωμένων αὐ- 
τὴν καὶ γεωργῶν καὶ ἐμπόρων καὶ πλουσίων ἐπὶ τοῖς 
χφήμασι χαὶ καλῶν ἐπὶ τοῖς σώμασι καὶ Πανϑείας 
ἐπὶ τῷ ἀνδρὶ καὶ Κροίσου ἐπὶ τῷ παιδὶ καὶ ᾿4στυ- 
άγους ἡττηϑέντος καὶ Πολυκράτους ἑαλωκότος. καὶ 
Πέρσαι δὲ ἐμέμφοντο τὴν τύχην μετὰ τὴν Κύρου 
σφαγὴν καὶ Μακεδόνες μετὰ τὴν ᾿ Αλεξάνδρου τελευ- 
τήν. ἤδη δέ τινα καὶ τῶν ἰδίων παϑῶν τῇ τύχῃ προ- 
φέρουσιν, ἣ Μήδεια τὸν ἐρώτα; ὁ Μίδας τὴν εὐχήν, 
ν Φαίδρα τὴν διαβολήν, ὃ “λκχμέων, ὅτι ἐπλανᾶτο. 
ὁ Ὀρέστης, ὅτι ἐμαίνετο. ἐρῶ δὲ ὑμῖν τινα καὶ 
Κύπριον λόγον, βούλεσϑε. ἤνεγκεν ὁ παλαιὸς 
βίος καὶ ἐνδύξους γυναῖκας, 'Ῥοδογούνην πολεμικήν. 
Σεμέραμιν βασιλικήν, Σαπφὼ μουσικήν, Τιμάνδραν 

ὃ χαλήν᾽ οὕτω καὶ ἐν Κύπρῳ Ζημώνασσα ἐγένετο, πο- 
᾽ ξ - Ἁ " λιτικὴ τὲ ὁμοῦ γυνὴ καὶ νομοϑετική. τρεῖς ἔϑηκεν 
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Ν " - , " ᾿ " αὕτη τοῖς Κυπρίοις νόμους τὴν μοιχευϑεῖσαν κειρα- 
, Υ̓ . ἤ 3 - 3 Υ͂ Ἁ 

μένην πορνευεσϑαι ϑυγατὴρ αὕτης ἐμοιχευϑὴ καὶ 

τὴν κόμην ἀπεκείρατο κατὰ τὸν νόμον καὶ ἐπορνεύετο. 
τὸν αὑτὸν ἀποττείναντα ἄταφον ῥίπτεσϑαι" δεύτερος 

ἃ οὗτος ΖΦ“ημωνάσσης νόμος᾽ τρίτος ὥστε μὴ ἀποκτεῖ-᾿ 
ναι βοῦν ἀρότριον. δυοῖν δὲ αὐτῇ παίδων ἀρρένων 
ὔντων. ὁ μὲν ἐπὶ τῷ βοῦν ἀποκτεῖναι ἀπέϑανε" τὸν 

᾿ ΔΝ 3 ’ 3 " ζ ,. ’ , ὃὲ αὑτὸν ἀποκτείναντα οὐκ ἔϑαψεν. ηἡ δὲ τέως μὲν 
) , ἊΝ , ,. - " (μέ ἐχαρτέρει καὶ ἄπαις οὐσα καὶ νομοϑετοῦσα, ἰδοῦσα 

-» “ 3 Ν 

ὃὲ βοῦν ἐπὶ μόσχῳ ἀπολλυμένῳ μυκωμένην. καὶ τὴν 
νέἑαυτῆς ἐν ἄλλῳ συμφορὰν γνωρίσασα, τήξασα χαλ- 
κὸν εἰς αὐτὸν ἥλατο. καὶ ἦν ἐκεῖ πύργος ἀρχαῖος, 
ἀνδριάντα χαλχοῦν ἔχων χαλκῷ ἐντετηκότα. καὶ 
πρὸς ἀσφάλειαν τοῦ δούματος καὶ πρὸς μέμημα 
τοῦ διηγήματος ἐπιγραφὴ δὲ ἐπί τινος στήλης ι5 
πλησίον. 

σοφὴ μὲν ἤμην; ἀλλὰ πάντ᾽ οὐκ εὐτυχής. 

φέρε οὐν μὴ ἐρήμην ἡ τύχη ἁλισκέσϑω μηδὲ φοβώ- 
μεϑα τὸν τῶν κατηγορούντων ϑόρυβον. ἴσως γὰρ 
ἄν τι ἡμῖν πρὸς τὸ εἰπεῖν εὖ καὶ αὐτὴ συλλάβοιτο. 

δοχοῦσιν οἱ τεχνῖται τῷ τρόπῳ τῆς κατασκευῆς τὴν 
δύναμιν αὐτῆς δεδηλωχέναι. πρῶτον μὲν γὸρ 

ἕστηκεν ἑτοίμη πρὸς τὰ ἔργα, εἶτα τῇ μὲν δεξιᾷ χειρὶ 
πηδμλιον κατέχει. καί ᾿ ὡς ἂν εἴποι τις. ναυτίλλεται. 

τί δὲ ἄρα τοῦτο ἡν; πότερον ὡς μάλιστα τῶν πλεῦν- 3 

τῶν τῆς τύχης δεομένων. ἢ διότι τὸν βίον ἡμῶν ὥς 

τινα μεγάλην ναῦν κυβερνᾷ καὶ πάντας σώξει τοὺς 
ἐμπλέοντας ; ̓ἀσσυρίους μέχρι τῆς Σαρδαναπάλλου 
τρυφῆς, Μήδους μέχρι τῆς Κύρου ἀρχῆς; Πέρσας 

μέχρι τῆς διαβάσεως. ᾿4ϑηναίους μέχρι τῆς ἁλώσεως... 

Κροῖσον μέχρι Σόλωνος: 

ἦν Οἰδίπους τὸ πρῶτον εὐτυχὴς ἀνήρ. 
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ἥ τύχη γὰρ αὐτῷ τὸ μηδὲν παϑεῖν περιποιουμένη 30 ῃ 

τὸ ἀγνοεῖν ἔδωκεν, ὅπερ ὅμοιον ἦν τῷ μὴ παϑεῖν. 
εἶτα ἅμα τῆς εὐτυχίας ἐπαύσατο καὶ τοῦ γιγνώσκειν 
ἤρξατο. ἐγὼ καὶ τὴν ἐκείνου πήρωσιν εὐτυχίαν 

" χαλῶ. Τέλλος μὲν γὰρ βλεπέτω τοὺς παῖδας καὶ 
Κυδίππη καὶ Αἰόλος καὶ εἴ τις ἄλλος ἦν πατὴρ εὐ- 
τυχής᾽ Οἰδίπους δὲ ἐκ τῆς πηρώσεως 

αἰσχρὰ κερδανεῖ ϑεάματα. 
τῇ δὲ ἑτέρᾳ τῶν χειρῶν ἡ ϑεὸς καρποὺς ἑτοίμους 
κατέχει συ νειλεγμένους.. μηνυουσα τὸ πλ ἦϑος τῶν 
ἀγαθῶν, ἅπερ αὐτὴ δέδωσι. τοῦτο ἦν ἄρα καὶ χρυ- 

᾿ σοῦν γένος καὶ τυινξῷ, αὐτομάτας 

ἔχουσαι τροφάς ; καὶ Ἡρακλέους πέρας καὶ Κυκλώ- 
πῶν βίος, ὅ,τι τοῖς πονήσασι τὸν βίον ἐπὶ τῆς δεξιᾶς 

ν ἤσοι μακάρων 

5 χειρὸς δεδήλωκεν, ὡς αὐτομάτη λοιπὸν ἡ τῶν ἀγα-ωιὶ 
Ὶ - ᾿ ᾿ “- 
ον λάττης φοβεῖ; ὄψεται μέν σὲ ὁ Ποσειδῶν καὶ παρα- 

δῶν ἀφϑονία “παραγίγνεται. 

γήρως ἀργὸς ἤν" 

ηὐδαιμόνει καὶ τοῖς ὀφϑαλμοῖς μόνον ηὐτύχει᾽ τὰ 
πάντα δὲ ἐκεῖνα ἁρπασϑέντα οἴχεται καὶ λίμνη καὶ 
καρποὶ καὶ τροφὴ καὶ ποτὸς ὑπὸ τῆς τύχης. οὕτω γ᾽ 
ὡς ὑπὸ πνεύματος. 

Τάνταλος ὃὲ ἄρα ἐπὶ 
διὰ τοῦτο ἄρα μέχρι τῶν χειλῶν 

ὠνόμασται δὲ ἢ τύχη καὶ πολλοῖς 
τισιν ἐν ἀνθρώποις ὀνόμασι. τὸ μὲν ἴσον αὐτῆς νέ- 
μεσις . τὸ δὲ ἄδηλον ἐλπίς. τὸ δὲ ἀναγκαῖον μοῖρα, 
τὸ δὲ δίκαιον ϑέμις, πολυώνυμός τις ὡς ἀληθῶς 

ϑεὸς καὶ πολύτροπος. ταύτῃ ἐπέϑεσαν καὶ γεωργοὶ 
Ζήμητρος ὄνομα καὶ ποιμένες Πανὸς καὶ ναῦται 
“ευκοϑέας καὶ κυβερνῆται Ζιοσκόρων. 

ῥεῖα δ᾽ ἀρίξηλον μινύϑει καὶ ἄδηλον ἀέξει; 
ῥεῖα δέ τ᾽ ἰϑύνει σχολιὸν καὶ ἀγήνορα κάρφει. 

τοῦτο ἄρα ἦν ὁ Ζεύς, ἡ τύχη, κατέχων μὲν ἐπὶ τῆς 
δεξιᾶς τὸ ὅπλον, ἐπὶ δὲ τῆς ἀριστερᾶς τὸ σκῆ- 
πτρον, ὅτι τοῖς πολεμικοῖς τῶν ἀνθρώπων καὶ 

ν νη 
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. ᾽ Ἁ " 

εἶτα Εὐριπίδης τὸν νασυτὴν βασιλείαν δέδωσιν. 

μέμφεται 
ἀωρὶ πόντου κύματ᾽ 

ἣ νι ἃ “ὦ δ 
χαὶ διὰ τῶν ἑξῆς ἐπιτιμᾷ λέγων οτι 

- ᾿ 
σμικραῖς ἐπιτρέπουσιν αὑτοὺς ἐλπίσιν. : 

3 ᾿ , , . Ν 

ὦ παὶ Μνησαρχίδου, ποιητὴς μὲν ἡσϑα. σοφὸς δὲ 
δᾶ “" ͵ " ᾿ ᾿ 2 ἤ 

οὐδαμῶς. οὔτε πέττῃ τὴν ψυχὴν οὔτε σχοινίοις ἐπι- 

τρέπουσιν οὔτε τριδάκτυλον αὐτοὺς σώξει ξύλον 

πεύκινον, ἀλλ᾽ ἐπέτρεψαν βεβαίῳ καὶ μεγάλῳ πρᾶ- 
. ͵ ἤ 3 Ψ Ἁ Ἁ Τ » Ἵν 9 Ἁ 

γματι τῇ τύχῃ. ἀσϑενης μὲν πλουτος. ἂν τύχη μὴ 
--φ ᾿ ’ὔ ᾿ ’ 

παρῇ, ἀβέβαιον δὲ φιλία, μὴ συλλαμβανούσης τύχης. 
Ν, , Ἁ "»" -" ) 

αὕτη σώξει καὶ τὸν νοσοῦντα ἐν τῷ λέχει καὶ τὸν 

νῆχόμενον ἐν τῇ ϑαλάττῃ καὶ τὸν ᾿“γαμέμνονα ἐπὶ 
“ν " - νι. 3 - Ἷ 

τῶν χιλίων νεῶν καὶ τὸν Οδυσσέα ἐπὶ τῆς σχεδίας 
᾿ 3 Ἁ " -» 

φερόμενον. τί δέδοικας. ὦ δειλέ; τὸ μῆκος τῆς ϑα- 

᾽ " 

εὐρέος περῶώντα᾽ 

᾽’ Ἁ γ ᾽ , Ἁ ὕ “ , 

καλέσει τοὺς ἀνέμους καὶ τὴν τρίαιναν λήψεται καὶ 
ἤ 3 - Ἁ ψν» μ᾿ ψ "ὰ Ἁ ν᾿. Γ 

πάσας ὑροϑυνεὶ τὰς ἀέἕλλας. οὐκ ἀποκτενεῖ δὲ σὲ᾿ ἡ 
ἢ 3 

τύχη γὰρ οὐ βούλεται. 
Ὁ -»Ἥ Ἁ Ἂ ᾽. , ᾿. “ 

οὕτω νῦν κακὰ πολλὰ παϑῶὼν ἁλοῶ κατα πόντον, 
, 3 ' εἰσόκεν ἀνθρώποισι διοτρεφέεσσι μιγείης. 

" » , Υ ἵν Ἂ - 

᾿ ϑεοῦ λόγος ὑπὸ τύχης νενικημένου. αὕτη καὶ τὸ τῶν 

ὑμετέρων προγόνων ἀρχαῖον γένος τῶν αὐτοχϑόνων 
καὶ πρώτων ᾿ἀϑηναίων. μητέρα μὲν τὴν γῆν αὐχοῦν- 
τας; τροφὸν δὲ τὴν Ζ4ήμητρα, ἐπώνυμον δὲ καὶ σύμ- ’ 
μαχον τὴν ᾿4ϑηνᾶν, τὸ μὲν πρῶτον τῶν ᾿ϑηνῶν 
εἰς Εὔβοιαν ἐξήγαγεν᾽ ὡς δ᾽ ἐκεῖ μένοντας αὐτοὺς 
οὔτε ἡ ϑάλαττα τέρπειν οὔτε ἡ γῆ τρέφειν ἐδύνατο, 
χαὶ οὐδὲ τὸ αἰσχρὸν ἔφερον τοῦ πράγματος, ἀντ᾽ 
ἠπειρωτῶν νησιῶται γενόμενοι, δεύτερον ἡ τύχη 
χρεῖττον ἐβουλεύσατο. σεμνὴ μὲν γὰρ Εὔβοια ὡς 

ἀληϑὼς᾽ ἀλλὰ τίς ὑμῶν φέρειν ἐδύνατο γῆν τραχεῖαν 

10. 11. 14 
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κατοικῶν ἢ ϑαλάττῃ στενῇ παροικῶν καὶ πολλὰς ἀ ἄνε- 
χόμενος τῶν πραγμάτων μεταβολάς, τῶν ἐν τῷ ῥεύ- 
ματι γιγνομένων πλείονας; νῦν Βοιωτοὺς ἔδει φέ- 
θὲεν καὶ τὴν Θηβαίων ἀναισϑησίαν, εἶτα ᾿4ϑηναίους, 
οὐχέτι ὡς παισὶν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ὡς δούλοις χρωμένους. “ἢ 
διὰ τοῦτο ἀγαγοῦσα ἐνθάδε ἵδρυσε, τῇ ἑτέρα μὲν 
τῶν χειρῶν μηχανωμένη τε τὸν πλοῦν καὶ ἰϑύνουσα, 
τῇ δὲ τοὺς καρποὺς ̓ ἀφϑόνως διδοῦσά τε καὶ δωρου- 
μένη. τὴν μὲν οὖν τῶν “λοιπῶν γνώμην εἰκάσαι 
χαλεπόν ἐστιν. ἐγὼ δέ, ὦ τύχη᾽ πρὸς σὲ γὰρ δι- 
χαίως ἂν ἴσως ῥηϑείη ὁ λόγος" εἴ μέ τις ὑψηλὸν 
ἄρας ἄνω μετέωρον ἐπί τινων ἢ Πηγάσου νώτων ἢ 
Πέλοπος ἱπτηνῶν) ἃ ἀρμάτων ὑποκινῶν τὴν γῆν ἅπα- 
σαν καὶ τὰς πόλεις, οὐκ ἂν τὴν υδῶν ἑλοίμην τρυ- 

5 φὴν οὔτ᾽ εὐτέλειαν τὴν “ττικὴν οὔτε πενίαν τὴν 

εὐτυχία ποιμένων. 

0 

“ακωνικὴν οὔτε Κρότωνα οὔτε Σύβαριν, ὅτι οὐτοονὶ 
πονοῦσιν, οὔτε Σκύϑας, ὅτι οὐ γεωργοῦσιν, οὔτε 
“ἰγυπτίους, ὦ ὅτι ἄλλοις γεωργοῦσι" 

καὶ Διβύην, ὅϑι τ᾽ ἄρνες ἄφαρ κεραοὶ τελέϑουσιν᾽ 
οὐ Θήβας “ἰγυπτίας, Ι 

αἴϑ᾽ ἑκατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ᾽ ἀν᾽ ἑκάστην 
ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν᾽ 

ἱπποκόμων βίος καὶ πυλωρῶν. 
4ἤλω δή ποτε τοῖον “Ἵπόλλωνος παρὰ βωμῷ 
φοένικος νέον ἔρνος ἀνερχόμενον ἐνόησα. 

οὐχ ἀρκεῖ μοι βωμὸς ϑύειν οὐκ ἔχοντι, οὐκ ἀρκεῖ 
μοι φυτὰ τρέφειν μὲ μὴ δυνάμενα. 

τρηχεῖ᾽. ἀλλ᾽ ἀγαϑὴ κουροτρόφος" 
οὔτε τραχεῖα αὕτη καὶ κουροτρόφος. 

δέσποιν᾽ ἁπασῶν πότνι᾽ ᾿4ϑηναίων πόλι" 
μὴ λέγε, ἄνϑρωπε. οὐκέτ᾽ εἰσὶν ἐκεῖνοι δεσπόται. 

ὡς καὶ καλόν σου φαένεται τὸ νεώριον. 

9948 

ἡ} ν “ " ι λογικὸν καὶ ὅτι ᾿4ϑηναῖος. 

ΟΕΑΤΙΟ ΙΧΙΥ. 21] 

ὍΝ ἀλλὰ μεϑ᾽ Ἑλλήσποντον καὶ Αύσανδρον αἰσχρόν. 
-- χαλὸς δ᾽ ὁ Πειραεύς" 

ἔτι γὰρ μετὰ τῶν τειχῶν αὐτὸν βλέπεις. 
ἄλση δὲ τίς πω τοιάδ᾽ ἔσχ᾽ ἄλλη πόλις; 

εἶχε μέν, δῃωϑεῖσα δὲ ὡς ἐπὶ συμφοραῖς γυνὴ ἀπε- 
κεέρατο. 

καὶ τοὐρανοῦ γ᾽, ὥς φασιν, ἐστὶν ἐν καλῷ. 
καὶ πῶς, οἵ γε λοιμώττουσι καὶ νοσοῦσι καὶ τὸ πλέον 
αὐτῶν ἀπόλλυται μέρος ὑπὸ τῶν ἀέρων ἢ τῶν πολε- 
μέων ; καὶ μή τις ἀχϑέσϑω, διότι οὕτω τῶν πατέρων 
ἐμνημόνευσα. τῶν μὲν γὰρ πρωτείων οὐκ ἂν ἄλλως 
τύχοιμεν μὴ τοῖς πρώτοις ἁμιλλώμενοι. ἀλλὰ καὶ πα- 

λαιὸς τις στρατιώτης ὡς γεγονὼς τοῦ πατρὸς κρείτ- 
τῶν ἐσεμνύνετο , καὶ οὐδὲ ᾿᾿ϑηναίοις αἰσχρὸν πατρά- 

σιν οὐσιν ὑπὸ τῶν παίδων ἡττωμένοις. τῆς γὰρ 
ὑμετέρας μεϑέξουσιν ἀρετῆς κατὰ τὴν αὑτῶν ἐλατ- 

ῇ » 3 ψ κι , ἤ “ »,Ἥ τουμενοι. πῶς οὐν οὐκ ἂν εἰδείητε τουτῶν ἀπαντῶν 
Ι . , »" “ κΝ ᾿ ΠΝτῇ τύχῃ τὴν χάριν καὶ τοῦ γένους. οτι λληνες. καὶ 

τῆς μεταβολῆς, ὅτι ἐκ πενήτων εὐδαίμονες; Σωκρά- 
της γοῦν ἐπὶ πολλοῖς αὑτὸν ἐμακάριξε, καὶ ὅτι ξῷον 

Διογένης δὲ ὁ κύων 
ἀγροίκως καὶ τέλεον οὐ πολιτικῶς ηὔχει κατὰ τῆς 
τύχης, ὡς πολλὰ μὲν βέλη ἐφιείσης αὐτῷ ὡς σκοπῶ, 
τυχεῖν δὲ μὴ δυναμένης. οὐ φέρω ϑρασυνόμενον 
οὕτω φιλόσοφον. μὴ καταψεύδου τῆς τύχης οὐ το- ᾿ 
ξεύει γάρ σε, ὅτι οὐ βούλεται" ϑελούσῃ δὲ τῇ τύχῃ 
πανταχοῦ ῥάδιον. καὶ τὰ μὲν σύντομα ἐκεῖνα οὐ 
λέγω τὰ Πακωνικά, τοὺς δουλεύοντας Πέρσας καὶ 
τὸν ἐν Κορίνϑῳ Διονύσιον καὶ τὴν Σωκράτους κατα- 
δίκην καὶ τὴν Ξενοφῶντος φυγὴν καὶ τὸν Φερεκύ- 
δους ϑάνατον καὶ τὴν δυσδαιμονίαν τὴν ᾿ἀναξάρχου᾽ 

ἀλλ᾽ αὐτοῦ τούτου τοῦ χαλεποῦ σκοποῦ πόσοις ἔτυχε 
ι4} 
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ὁ , ἥῳ ; " ν᾿ ’ "» 

τοξεύμασι; φυγάδα σὲ ἐποίησεν, εἰς ἄϑηνας ηγα- 

γεν. ᾿Δντισϑένει πρρυξένησεν, εἰς Κρήτην ἐπώλησεν. 
᾽ .ν» ,. - ἥ , , , 3.7 ΐ 

εἰ δέ σοι τὸν τῦφον βακτηρία καὶ πήρα περιτίϑησι Ἵ; 

καὶ λεπτὸς καὶ ἀφελὴς βίος, ἴσϑι καὶ τρύτων τῇ 
5 τύχῃ τὴν χάριν" κατὰ τύχην γὰρ φιλοσοφεῖς. ἦν δὲ 
χαὶ Τιμόϑεος ᾿4ϑηναίων στρατηγός, ὃς πάντα εὐτύ- 
χει καὶ σκωπτόμενος οὐκ ἠνείχετο, καί ποτέ τι καὶ 
κατὰ τῆς τύχης ἐθρασύνετο καὶ πάλιν δυστυχεῖν ἤρ- 
ἕατο. τίς ἄν ποτε ἤλπισεν Ἰνδῶν ἄρξειν κουρέα. 
Μυδῶν βασιλεύσειν ποιμένα, τῆς ᾿Ασίας ἡγεμονεύ- 
σειν γυναῖκα; ὅτι τὸν Ἡρακλέα ἀποκτενεῖ χιτὼν καὶ 

γυνή, ὅτι τὸν ᾿4λέξανδρον δοῦλος καὶ κύλιξ; ἔχει 

γὰρ ἐν αὑτῇ πλεῖστον ἀεὶ τὸ βασιλικόν, καὶ τοὺς παρὰ 

φύσιν δ᾽ ἐπαιρομένους καϑαιρεῖ. πολλὰ γοῦν ᾿4λέ- 

5 ἕανδρος τολμηρὰ ἔπραττεν. οὐκ ἔφερεν υἱὸς Φιλίπ- 

που λεγόμενος, τοῦ ΖΙιὸς κατεψεύδετο. τῶν «“Πιοσχό- 

ρῶν κατεφρόνει. τὸν Ζιόνυσον ἐλοιδόρει. καίτοι γε 
ἀφϑόνως οὕτως αὐτοῦ τοῖς δώροις χρώμενος. ἀπέχτει- 
νε δὲ καὶ Κλεῖτον τὸν σοφὸν καὶ Φιλώταν τὸν καλὸν 

καὶ τὸν γέροντα Παρμενίωνα καὶ τὸν διδάσκαλον Καλ- 
λισϑένην καὶ ᾿Δριστοτέλην ἐμέλλησε καὶ ᾿ἀντίπατρον 

ἐβουλεύσατο. τοιγαροῦν ξῶντα αὐτὸν ὁμολογεῖν ἠνάγ- 
χασεν ὅτι ἄνϑρωπος ἦν. τρωϑεὶς γοῦν πρὸς τοὺς 
φίλους. .᾿4λλὰ τοῦτό γε οὐκ ἰχώρ ἐστιν, ἔφη, τὸ ῥέον, 

0 ἀλλ᾽ αἷμα ἀληϑινόν" ἀποϑνήσκων δὲ καὶ πάνυ ὧμο- 
λόγησε μεγάλην τινὰ οὖσαν καὶ ἀνίκητον ὡς ἀληϑῶς 
τὴν τύχην. ἐκεῖνος γοῦν ἐκφυγὼν καὶ τὸ Θηβαίων 
ὁπλιτικὸν καὶ τὸ Θετταλῶν ἱππικὸν καὶ τοὺς ἀκοντι- 
στὰς Αἰτωλοὺς καὶ τοὺς μαχαιροφόρους Θρᾶκας καὶ 
τοὺς μαχίμους Πέρσας καὶ τὸ τῶν ἀμάχων Μήδων γέ- 

" ᾿ ᾿ " “φΨ"᾿ 

νὸς καὶ ὅρη μεγάλα καὶ ποταμοὺς ἀδιαβάτους καὶ κρη- 
" ᾿ , Α - Ἢ - ᾿ ᾿ 

μνοῦυς ἀνυπερβαάτους καὶ “αρεῖον καὶ Πῶρον καὶ πολλὰ 

ΟΕΝΑΤΙΟ ΙΧΙ͂Ρ. 

ἄλλα ἐϑνῶν καὶ βασιλέων ὀνόματα ἐν Βαβυλῶνι ἄνευ 
μάχης καὶ τραυμάτων ὁ στρατιώτης ἔϑνησκχε. τί δὲ 
δεῖ λέγειν τοὺς διαδεξαμένους τὴν βασιλείαν ἢ τοὺς 

ἐπ᾿ ἐκείνοις γενομένους καὶ τὰ ἀλαξονικὰ αὐτῶν ὀνό- 
ματα, κεραυνοὺς καὶ πολιορκητὰς καὶ ἀετοὺς καὶ : 
ϑεούς; ὧν τὸν μὲν ὁ ϑάνατος ἤλεγξεν" ὁ δὲ ὑψηλο- 

τέραν εὗρε τὴν τύχην, καίτοι πεζὴν δοκῶν ὁ δὲ 
πολιορκητὴς Ζ4ημήτριος αἰχμάλωτος γενόμενος ἐξ οἵ- 
νου καὶ μέϑης ἀτίμως ἀπέϑανεν, ὑπὸ τῆς τύχης 
πολιορκούμενος. τέ οὖν τύραννοι μέγα φρονοῦσιν 
ἐπὶ τοῖς τείχεσι; τί δὲ ᾿Δμφίων ἄδει; τί δὲ 4ηιόκης 

49) ἢ .- ᾿ δ. 
ι πονεῖ; τί δὲ Σεμίραμις οἰκοδομεῖ; τί δὲ ὁ ᾿“πόλλων 
μισϑαρνεῖ; τί δὲ μετὰ τοῦ λέοντος Μήλης τὸ τεῖχος 

’ " Υ͂ ᾿ ἢ -» ᾿ 

περιέρχεται; κρατήσει γὰρ Μηδὼν Κύρος καὶ Βα- 
, Υ͂ ’ βυλωνίων Ζώπυρος καὶ Σάρδεων Μάρδος καὶ Τροίας 

ἢ Γ ἢ Ἁ Ρ ἤ »" Ἀ Ἁ Ο 

0 ἵππος. μεγαλη γὰρ ῥοπή. μᾶλλον δὲ τὸ ολον, 
6 “, ᾿' ’ 

εἶπέ τις, ἡ τύχη. αὕτη καὶ Πίνδαρον εὑρεν ἐκκεί- 
μενον ἐν Βοιωτίᾳ καὶ Τήλεφον ἐν ᾿ἀρκαδίᾳ καὶ τοὺς 

μΤὯ ’ ν. » ν... " " " 
βασιλεῖς Ῥωμαίων ἐν Ἰταλίᾳ καὶ τῷ μὲν ἔπεμψε με- 

, - . ,᾿ , ᾿ , ν.4ᾳ Υ 
λίττας, τοῖς δὲ ποιμένας. Τηλέφῳ δὲ ἔλαφον, Κυρῷ 
... Ἢ “ ᾽ ; ᾿ δ ’ ρ’ 

ΝΜ Σ ἡ κύνα ἡ γυναῖκα. Εὐμένης ἣν ἀμαξέως υἷος. 

ἀλλ᾽ ὅμως βασιλεὺς ἐγένετο. Ἡρακλῆς ᾿4λεξάνδρου 
παῖς, ἀλλ᾽ οὐκ ἐβασίλευσεν. ἄταφος γοῦν Ὀλυμ- 

πιάδι ἐκομίσϑη. καὶ πενθϑήσασα αὐτὸν καὶ αὐτὴ 

ἐτελεύτησεν ἡ μήτηρ τοῦ ϑεοῦ. Ζ]αρείου δὲ ἡ μήτηρ 
καὶ ᾿Δ4λέξανδρον προσεκύνησε καὶ τὸ ἀτιμότερον 
Ἡφαιστίωνα. τί δὲ ὁ Διβύων βασιλεύς; οὐ πεν- 
τακοσίας μὲν πόλεις Ρωμαίων ἐπόρϑησεν; ἐπάρας δὲ 
τὸν χιτῶνα τὸν αὑτοῦ τοῖς πολίταις ἔδειξε Ῥωμαϊκῶν 

, 9 Ω ᾿ ν " 

σφραγίδων ἀνάπλεων, ὧν ἑἕκαστην εἶχεν ἀπὸ πο-: 

λεμέων σκῦλον ὑπ᾽ αὐτοῦ πεφονευμένων; ταῦτα 
ἢ ἤ 3 , ᾽ν, 

δὲ πάντα δράσας ἀτίμως ἀπέϑανε, μάτην πολλὰ 
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Ἁ , "ἢ - 

φιλονεικήσας πρὸς τὴν τύχην. διόπερ μοι δοκοῦ- 
" δ Μ - 

σιν οἵ ἄνϑρωποι τὰ μὲν ἄλλα πάντα τῶν πραγμάτων 
"» , ᾿ ᾿ . ᾿ Ἢ 

ἐπιτρέπειν τῇ τύχῃ; κληρωταὰς τὰς ἀρχὰς καὶ στρατη- 
" “ 3. ὦ “ " -»" ΟὟ 

γίας ποιούμενοι" καὶ ἀδελφοὶ χτῆσιν αὐτῶν οὐτῶ 
, ὙΦ Υ » νι. , “ 

5 διανέμονται. ἔδει δὲ ἄρα καὶ τὸν Πολυνείκην. εἴπερ 
- ᾿Ὶ λ ἢ ᾿ ᾿ Υ ,. " Ἁ ὃ λ Ἁ Ἵ 

καλῶς ἐβουλεύετο. κλήρῳ πρὸς τὸν ἀθελφον περὶ 
-" , .-...» δ Ὁ} ἢ Π ᾿ 

τῆς βασιλείας λαχεῖν" νυνὶ δὲ αὑτὸς τε ἀπέεϑανε καὶ 
Ἂ , Υ Ἁ " 

τὸν ἀδελφὸν προσαπώλεσεν, ἡλικίᾳ τὸ πρᾶγμα ἐπι- 
᾽ , 

τρέψας. οὐ τύχῃ. 
’ " ) Ν ᾽ Ω ἤ 

κλήρῳ νῦν πεπάλαχϑε διαμπερὲς. ος κε λάχῃσιν. 
[ ΙΝ , ᾿ ." , Υ , ᾿ . 

οὗτος γὰρ δὴ ὀνήσει ἐὐκνήμιδας 4χαιοῦς 
᾿ " ἢ " . ΜΝνῃῇῆΏν ἔ , ᾿ 

καὶ ὥνησε λαχών" ὁ δὲ Εχτωρ ἡττηϑὴ γνωμῇῃ πι- 
ἢ 3 ᾿ 

στεύσας. οὗ τυχῃ. 
ν᾿ “ ; ᾿ Ἅ 

δοιοὶ γάρ τε πίϑοι κατακείαται ἐν Ζιὸς οὔδει. 
3 ᾿ Ψ .“.. 

ι» ϑησαυροὶ μὲν εἰς ἀνθρώπους οὔτοι παρὰ ϑεοῖς" τα- 
, Ἀ 3 » Ν " »" Ἂν ἢ ' " ἤ " Ψ» 

μιεύει δὲ αὑτῶν πρὸς τὸ ἐπιβάλλον ἡ τυχη καὶ ῥήτορι 
ἂ ; ᾿ 

καὶ στρατηγῷ καὶ πένητι καὶ πλουσίῳ καὶ πρεσβύτῃ 
ΠῚ γ , 

, ΔῈ “ ἤ "" 

καὶ νέῳ. Κροίσῳ δίδωσι χρυσὸν, Κανδαυλῃ γυναῖκα, 
" ᾿ ᾿" 3 "ὦ ἤ 

Πηλεῖ ξίφος, Νέστορι ἀσπίδα, Πτερέλᾳ κόμην χρυ- 

η σῆν, Νίσῳ πλόκαμον πορφυροῦν, ᾿Αλκιβιάδῃ καλ- 
᾿ ᾿ ᾽ " φ. Ν ῇ 

λος, Σωκράτει φρόνησιν, “4ριστείδῃ δικαιοσύνην, 
Ν ᾽ ΜΨ 3 ' Γ᾿ ἤ) ᾿ " " 

Λακεδαιμονίοις γῆν, “4“3ϑηναίοις ϑάλατταν. εἶτα ἐνθο0ν! 
Γ, Ν " ’ μ Ἂ  φι 

μέρει τούτων μὲν ἀφείλετο, ἄλλοις δὲ ἔδωκε. καὶ 
36 Ν -« " “ν.. “ 3 ᾽ - 

οὐδέν μοι δοκεῖ ὁ βίος τῶν ἀνθρώπων πομπῆς δια- 
“ ῦ ἢ) “ “- 

2" φέρειν ἐν ταῖς ἡμερησίαις μεταβολαῖς. 

ΠΕΡῚ ΤΊΖΧΗΣ ΣἘΡΕΓΟΣ. 

Οἱ σφόδρα τῇ τύχῃ πεπιστευκότες καὶ τῇ παρου- 
σίᾳ ταύτης ἐπαιρόμενοι δοκοῦσί μοι κάλλιστα συν- 
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ηγορεῖν αὐτῇ καὶ παρασκευάξειν ὕπως ἐπειδὰν με- 

ταπέσῃ, μηδεὶς αὐτῇ μέμφηται. τοὐναντίον γὰρ 
ἅπαντες τῇ βαρύτητι τῶν εὐτυχούντων δυσχεραίνον - 

τες καὶ τὴν ὕβριν αὐτῶν μεμισηκότες. ὅταν καταλίπῃ 
τινὰ αὐτῶν. ἐπαινοῦσι. καί φασι δικαίαν αὐτοῖς 5 

γεγονέναι τὴν μεταβολήν. δεῖ δὲ τοὺς νοῦν ἔχοντας 

οὕτω χρῆσϑαι τοῖς αὐτομάτοις ἀγαϑοῖς ὥστε ὑπαρ- 

χόντων μὲν αὐτῶν μηδένα ἐγκαλεῖν, ἐὰν δὲ παύση- 

ταί ποτε. μηδένα ἐφήδεσϑαι. τῷ παντὶ γὰρ κρεῖττόν 

ἐστιν ἐνδεῶς πράττοντα ἀγαπᾶσϑαι καὶ δοκεῖν πᾶσι 
“ἢ  » ϑω» 9 , “ ᾽ ᾿ , » 

παρᾶάτην ἀξίαν ἁπαλλαττειν ἡ τοὐναντίον εὐτυχουντα 

μισεῖσϑαι καὶ προσέτι τῇ τύχῃ γίγνεσϑαι βλασφημίας 

αἴτιον, ὡς τοὺς πονηροὺς ἀντὶ τῶν χρηστῶν εὐεργε- 

τεῖν προαιρουμένῃ. οἱ μὲν οὖν πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων 

τοὺς βαρέως χρωμένους τοῖς ἐκ τῆς τύχης ὑπάρχουσι 

πονηροὺς μὲν εἶναί φασι καὶ τῶν ἀγαϑῶν ἀναξίους, 

οὐ μὴν ἀτυχεῖς γε εἰώϑασι λέγειν" ἐμοὶ δὲ τοὐναντίον 

οὗτοι δοκοῦσι πάντων ἀτυχέστατοι καϑεστηκέναι. τὸ 

γὰρ ἐκ τῶν νομιξομένων ἀγαϑῶν μηδενὸς χρηστοῦ, 

βλασφημίας δὲ καὶ μίσους ἀπολαύειν πρὸς τῷ τὴν 

αὑτοῦ κακίαν γνωριμωτέραν πᾶσι ποιεῖν. πῶς οὐχὶ 

μεγάλη καὶ φανερὰ δυστυχία; διόπερ οἶμαι τοῖς ἀνο- 

ἥτοις λυσιτελεῖ τῷ παντὶ μᾶλλον ἐνδεῶς πράττειν καὶ 

μήτε ἐξουσίας μήτε πλούτου μήτε τῶν τοιούτων μη- 

δενὸς τυγχάνειν. ταπεινοὶ μὲν γὰρ ὄντες λανϑάνειν "5 
, Ἁ Ἧ ᾿ δ "»" Ἁ Ἵ Ὁ ᾿ 

ὍΝ τοὺς πολλοὺυς ἔμελλον, οποῖον κατὰ τροπον υὑπαρχου- 

σιν, ἀρϑέντες δὲ ὑπὸ τῆς τύχης ἐπίσημον τὴν πονη- 
ρίαν ἔσχον. ὥσπερ οὖν τοῖς τὸ σῶμα φαύλως διακει- 

μένοις βέλτιον καϑ᾽ αὑτοὺς ἀποδύεσϑαι καὶ μηδέποτε 

εἰς τὸ κοινόν, ὅπως μηδένα ἔχωσι τῆς περὶ τοῦτο ̓  

αἰσχύνης μάρτυρα᾽ τὸν αὐτὸν οἶμαι τρόπον, οἷς συμ- 

βέβηκε τὴν ψυχὴν ἀγεννῆ καὶ μοχϑηρὰν ὑπάρχειν, 
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Ἁ Ἢ 4 . ν ᾽ ͵ “» ᾽ ἤ 

λυσιτελὲς ἂν εἴη δήπου ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ βίου καὶ σκό- 
. “ , , " ϑω.» ἤ ᾿ - . 

τει τῆς τύχης διατελεῖν. ἀδίκως γάρ μοι δοκοῦσιν οἱ 
πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων τῆς τύχης κατηγορεῖν, ὡς οὐ- 
δὲν ἐχούσης βέβαιον οὐδὲ πιστόν, ἀλλὰ ταχὺ δὴ μάλα, 

5 οἷς ἂν παρῇ, τούτους καταλειπούσης καὶ μεϑισταμέ- 

νης πρὸς ἑτέρους. εἰ μὲν γὰρ καλῶς ἦν ἰδεῖν χρω- 
᾿ 6 Ἁ ἅ . ᾿Ὶ ᾽ “ΨἭ Δ) "Ὁ 

μένους ὡς τὸ πολυ τοῖς παρ αὕτης ἀγαϑοῖς τοὺς λαμ--Ἶ 

βάνοντας καὶ μὴ τοὐναντίον εὐϑὺς ὕβρεως καὶ μισαν- 
ϑρωπίας καὶ ϑρασύτητος ἐμπιμπλαμένους, οὐκ ἂν 

10 ὀρθῶς ἐποίει μὴ τοῖς αὐτοῖς παραμένουσα᾽" νῦν δὲ 
οἶμαι προαιρεῖται μὲν εὐεργετεῖν ἕκαστον ὡς χρηστὸν 
καὶ τῶν παρ᾽ αὐτῆς δωρεῶν ἄξιον, ἐπειδὰν δὲ φαῦ- 
λον αἴσϑηται καὶ ταπεινόν, καταισχύνοντα τὴν εὖ- 
νοίαν τὴν παρ᾽ αὐτῆς, εἰκότως ἀφίσταται καὶ ξητεῖ 

10 πάλιν ἄλλον. ἐὰν ἄρα ἐπιεικέστερον εὑρεῖν δύνηται. 
πονηρῶν δὲ τῶν πλείστων ὑπαρχόντων καὶ τῆς ἀν- 
ϑρωπένης φύσεως σπανίως τινὰ φερούσης ἐπιτήδειον 
εὖ πράττειν, ἐξ ἀνάγκης συ νεχεῖς ποιεῖται τὰς μετα- 
βολάς, πολὺ ὃὲ μᾶλλον διὰ τὴν ἡμετέραν ἢ τὴν αὑ- 

0 τῆς φύσιν. ἔστι δὲ ἄτοπον" αὐτὸς μὲν ἕκαστος οὐ 
δύναται φέρειν ἐνίους τῶν εὐτυχούντων, ἀλλὰ μι- 
κρὸν χρόνον ὁμιλήσας ἀφίσταται. καὶ μᾶλλον αἱρεῖ- 
ται τὴν αὑτοῦ πενίαν ὕπως ἂν ἐνδέχηται φέρειν ἢ 
φορτικῶν καὶ ἀνοήτων ἀνέχεσϑαι τρόπων" τὴν δὲ τύ- 

γ χὴν, ϑεὸν οὖσαν, ἀξιοῖ τοῖς αὐτοῖς τούτοις συξῆν ἄχρι 
παντὸς καὶ πολλάκις ὑβριξζομένην ὕβρεις δεινὰς πα- 

ραμένειν ἀνδραπόδῳ μηδενὸς ἀξίῳ. παρὰ γὰρ τῶν 
πλουσίων εἰς μὲν τοὺς συμβιοῦντας ἀνθρώπους ἡ 
ὑβρίς ἐστὶ λοιδορία, προπηλακισμός, κατάγελως, 

ὃ τὸ πληγῆναι πολλάκις, εἰς δὲ τὴν τύχην αὐτὴν 
ψ ’ Ἵ ’ . , ’ Ι υπερηφανία, βαρύτης. μικρολογία. ---- ἀδικωώτατά μοιορενῚ 
δοκοῦσιν ἐγκαλεῖν οἱ πολλοὶ τῇ τύχῃ. νῦν μὲν γὰρ 
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αὐτὴν αἰτιῶνται. φάσκοντες ἄπιστον εἷναι καὶ μηδὲν 

ἔχειν βέβαιον. εἰ δ᾽ ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς παρέμενεν. οὐκ 

ἔστιν ὅπως οὐχὶ τῷ παντὶ μείζονος καὶ δικαιοτέρας 

ἐτύγχανε κατηγορίας. ὅπου γὰρ καὶ νῦν ὁρᾶτε τοὺς 

εὖ πράττοντας οὕτως ὄντας πονηροὺς καὶ βαρεῖς ' καὶ : 

ταῦτα τοῦ μέλλοντος ὑπάρχοντος ἀδήλου, πόσης ἂν 

οἴεσϑε αὐτοὺς ὑπερηφανίας καὶ σχαιότητος εἶναι 

μεστούς, εἰ καϑόλου μὴ τὴν ἐλπέδα τῆς μεταβολῆς 

ὑφεωρῶντο: ; --- φασὶ πολλοὶ τὴν τύχην ἄκριτον εἶναι 

καὶ πονηροῖς ἀνθρώποις προσμένειν, τῶν χρηστῶν δὲ 

ἀμελεῖν. ἄλλως τε ὅταν ὁρῶσι τοὺς ἠξιωμένους τῶν 

παρ᾽ ἐκείνης ἀγαϑῶν βαρεῖς ὄντας καὶ δυσχρή- 

στους καὶ ἀγεννεῖς. δοκεῖ δέ μοι ἡ τύχη πρὸς αὖ- 

τοὺς δίκαια ἂν εἰπεῖν ὅτι φύσει φιλάνϑρωπος οὖσα 

ἀεί τισι πάρεστιν ἡμῶν, οὐχ αἱρουμένη τοὺς ἀξίους : 

οὐδὲ τοὺς πονηρούς, ἀεὶ δὲ οἵοις ἂν αὐτοῖς παραγέ- 

νηται. τοιούτους αὐτοὺς ὄντας ἐξελέγχεσϑαι. δεῖν 

οὖν τὴν αὑτῶν αἰτιᾶσϑαι φύσιν, μὴ τὴν ἐκείνης , ὅτι 

τοιοῦτοι καϑεστήκασιν. ὥστε ὃ μὲν ἐνδεῶς ἔτι πράτ-- 

τῶν ἄξιος εἶναι δοκεῖ βέλτιον ἀπαλλάττειν᾽ ὅτῳ 

δ᾽ ἂν ὑπάρξῃ τὰ πᾶρ᾿ αὐτῆς ἀγαϑά, εὐθὺς μοχϑηρὸς 
πέφηνεν. ἔστι γὰρ ὅμοιον ὥσπερ εἴ τις, ἀγγείων 

πολλῶν ὄντων. μηδενὸς δὲ ὑγιοῦς, τὸν εἰς αὐτὰ ἐγ- 

χέοντα μ βλέπων θέον ἀεὶ πληρούμενον. εἴποι γὰρ 

ἄν. ᾿4λλ᾽ ἔστι πάντα τοιαῦτα" ἕως δ᾽ ἂν ἦ κενά, ! 

λανϑάνει. --- ϑαυμάξω πῶς ποτε οἱ πολλοὶ τὴν τύ- 

χην φασὶν ἐπικίνδυνον εἶναι καὶ μηδὲν τῶν παρ᾽ αὖ- 
“458 -" φ ἤ)Ἅ ᾿ β ΓῚ ᾿ Ἁ ΓῚ ὃ ἥ ὃ »"» 

τῆς ὑπάρχειν βέβαιον. ἐκείνη γὰρ ἐπειδὰν τινι δῷ 

τὰ παρ᾽ αὑτῆς ἀγαϑά" ταῦτα δ᾽ ἐστὶ χρήματα, ἰσχύς; 

δόξα, τιμαί" τούτοις οὐδένα κωλύει χρῆσϑαι κατὰ 

τρόπον καὶ νὴ Δία γε εἰς τἀσφαλὲς αὑτοῖς κατατέϑε- 

σϑαι. λέγω δὲ οὐκ εἰς τὴν οἰκίαν ἔνδον οὐδ᾽ εἰς τὸ 



918 ὈΙΟΝΙΒ Ὲ ΒΟΕΤΟΝΑ ΟΒΑΤΊΟ ὨΧΥ͂Ὶ. ἡ 
ταμιεῖον οὐδὲ κλεῖς ἐφιστάντας καὶ μοχλούς. οὐ φυ- τὸ χωρίον ἢ σκεύη τινὰ παράσχωμεν : εὐϑὺς κύριον 
λάττεται γὰρ ὑπὸ τούτων οὐδὲν τῶν παρ᾽ αὐτῆς" ἐκείνων τοῦτον ἀπεδείξαμεν; ἂν μὴ προσῇ τὸ μετὰ 
ἀλλ᾽ εἰς εὔνοιαν ἀνθρώπων. πατρίδος εὐεργεσίαν, ἀσφαλείας τινὸς καὶ γφάμματος, οὕτω καὶ ἡ τύχη χύ- 
φίλων βοήϑειαν. οὐχοῦν οὐδέποτε αὐτοὺς οὐδὲνθοδν ριον οὐδένα ποιεῖ τῶν ὑφ᾽ αὑτῆς διδομένων, ἐὰν μὴ 

ϑ ἀφεέλετο ἡ τύχη τοὺς ἅπαξ κτησαμένους τῶν οὕτως προσῇ τὸ μετὰ νοῦ καὶ φρονήσεως τινὰ λαμβάνειν. 5 
ἀποκειμένων. οὗτοι γάρ εἰσι ϑησαυροὶ βέβαιοι καὶ οἵ μὲν δὴ πολλοὶ τῶν ἀνϑρώπων εἰώϑασιν εὐδαιμο- 
πᾶσι φανεροὶ τῶν αὐτομάτως περιγιγνομένων. ἐὰν νίξειν εὐϑὺς οἷς ἂν ὁρῶσι τὰ παρὰ τῆς τύχης ὑπάρχον- 
δέτις λαβὼν ῥίψῃ ἢ καὶ νὴ Δία κακῶς ϑῆ, ϑύραις ἬΝ τα. ὥσπερ τοῖς πλέουσι συνήδονται πνεῦμα ὁρῶντες 
χαὶ σφραγῖσι καὶ κλεισὶ πιστεύων, οὐκέτ᾽ οἶμαι δι᾽ ἐπέχον, οὐχ εἰδότες οὔτ᾽ εἰ φορὸν αὐτοῖς τοῦτο ἐστιν 
ἐκείνην ἀπόλλυνται. σφόδρα δὲ καὶ τοῦτο ἄτοπον᾽ οὔτ᾽ εἰ κυβερνήτην ἔχουσιν ἔμπειρον. ἐγὼ δ᾽ οἶμαι 10 
πρὸς γὰρ τῷ πολλὰ βλασφημεῖν διὰ λόγων κατὰ τῆς τύτε δεῖν μακαρίους κρίνειν τοὺς ἐν ἀφϑόνοις ὄντας 
τύχης ἔτι καὶ πλάσται καὶ γραφεῖς αὐτὴν λοιδοροῦ- ἢ τοῖς παρὰ τῆς τύχης, ὅταν αὐτοῖς καὶ τὸ ΗΝ 
σιν. οὗ μὲν ὡς μαινομένην καὶ διαρρέπτουσαν γρά- παρῇ. καϑ᾽ αὑτὰ γὰρ ταῦτα δῆλον ὡς τοῖς ἀνοήτοις 
φοντες., οὗ δὲ ἐπὶ σφαίρας βεβηκυῖαν, ὡς οὐκ ἄσφα- γένοιτο ἂν κινδύνου καὶ δυστυχίας αἴτια. 

5 λῶς οὐδὲ ἀκινδύνως ἐρηρψσμένην, δέον ἡμᾶς αὐτοὺς 
τοιούτους πλάττειν καὶ γράφειν τοὺς ἐμπλήκτως καὶ 
κακῶς πᾶσι χρωμένους" καὶ μὰ Ζέα ἀν οὐχ ἐπὶ σφαί- 

θαβ; ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀνοίας ἑστηκότας ) καὶ μὴ μάτην τῇ ἢ ττὴ ΠΕΡῚ ΔΟΞῊΣ ΠΡΟΩΠῸΣ. 
τύχῃ μέμφεσϑαι. - περὶ πάντων μέν, ὡς εἰπεῖν, 
οἱ πολλοὶ τῶν ἁ ἀνθρώπων οὐκ ὀρϑῶὼς ὑ ὑπολαμβάνουσι, Εἰσί τινες. οἵ τοὺς μὲν φιλαργύρους ἢ φιλόψους μάλιστα δὲ τὴν ὑπὲρ τῆς τύχης ἁξαν ψευδῆ καὶ πε- β ἢ οἰνόφλυγας ἢ περὶ γΌνδΕχας ἢ παῖδας ἐπτοημένους 
πλανημένην ἔχουσι. φασὶ γὰρ αὐτὴν διδόναι μὲν ἀσώτους ἀποκαλοῦσι καὶ δυστυχεῖς. καὶ τούτων ἕκα- 
τοῖς ἀνϑρώποις τἀγαϑά, ῥαδίως δὲ ἀφαιφεῖσϑαι" μοὶ ἡγοῦνται ὡ μέγιστον ὄνειδος. τοὺς δὲ φιλοτί- 
καὶ διὰ τοῦτο ὡς ἄπιστον βλασφημοῦσι καὶ φϑονεράν. μους Δ φιλοδόξους τοὐναντίον ἐπαινοῦσιν. ὡς λαμ- 1ὅ 

25 ἐγὼ δὲ οὐ διδόναι φημὶ τὴν τύχην τούτων οὐδέν, ὡς προύς " ὥστε καὶ αὐτὸς ἕχαστος ὀψοφαγῶν μὲν ἢ 
οὗ πολλοὶ γομέζονσι ν. ΨΦ γὰρ κύριος ὅκαστος γυν- πίνων ἢ ἐρῶν τινος αἰσχύνεται καὶ περιστέλλει τὴν 
ερῃ τῶν ὑπαρχόντ ἰἠθναρ με ἩΡ  ΜΗ ΨΥ β ἀκρασίαν δοξοκοπῶν δὲ καὶ φιλοτιμούμενος οὐδένα 
τάγαϑα ἀαφαλας ἐστιν. οὐ δίδωσιν αὑτοῖς μετὰ τῶν ἀνθρώπων βούλεται λανϑάνειν, ἀλλὰ ἐν τῷ μέσῳ 
χρημάτων καὶ τῆς δόξης καὶ τῆς δυνάμεως. τοῦτο β ταῦτα ποιεῖ. τῶν γὰρ πολλῶν ἕκαστος δὐφημεῖ τὴν 30 
δ᾽ ἐστὶν οὗ χωρὶς οὐκ ἔστιν οὐδὲ τῶν ἄλλων ἔχειν τοιαύτην νόσον, λυσιτελεῖν ἡγούμενος αὑτῷ. καὶ δη- 
οὐδέν, οἴεσϑαι μέντοι καὶ ἀπατᾶσϑαι. καϑάπερ οὖν μοσίᾳ σχεδὸν αἱ πόλεις ὥπαδσαι δελέατα ἐξευρήκασι 
οὐδὲ ἡμεῖς, ὅταν εἰς τὴν οἰκίαν τινὰ εἰσαγάγωμεν ἢ 

παντοῖα τοῖς ἀνοήτοις, στεφάνους καὶ προεδρίας καὶ 



" ταινίαν ἐπιβάλλοντες. 
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Ὁ ᾿ , 7) μας ν Η Ἵ Ἷ κηρυγματα. τοιγαροῦν ηδὴ τινὰς τουτῶν ἐπιϑυμοῦν- 
3 ’ ᾿ 

τας ἀϑλίους καὶ πένητας 
᾿ 3 Ὁ , 

μέγα οὐδὲ ϑαυμαστόν, 

ἀπέδειξαν, οὐδὲν ὀρέγοντες 
, ἀλλ᾽ ἐνίους ἀπὸ ϑαλλοῦ πε- 

φιάγοντες, ὥσπερ τὰ πρόβατα, ἢ στέφανόν τιΐα ἢ 
οὐκοῦν ὁ τοιοῦτος, ἐξὸν αὐτῷ 

μυρίους. εἰ ἐθέλοι, στεφάνους προῖκα ἔχειν. οὐ μό- 
νον ἐλάας ἢ δρυός, ἀλλὰ καὶ κιττοῦ καὶ μυρρίνης. 
πολλάκις τὴν οἰκίαν ἀπέδοτο καὶ τὰ χωρία, καὶ μετὰ 
ταῦτα περιέρχεται πεινῶν καὶ φαῦλον τριβώνιον ἔχων. 
ἀλλὰ κηρύττεται, φησίν, ὑπὸ τῶν πολιτῶν. ἀλλ᾽ 
“ ᾽ ,. 3 Ν ““ ἊΝ ἊΨ “μη ὥσπερ ἀπολῶλος ἀνδράποδον. οὐκοῦν εἰκότως χρωῶν- ρὸν 
ται πρὸς τὰς χειροτονίας τῷ τῆς ἐλάας ϑαλλῷ διὰ τὸ 
φύσει πικρὸν ὑπάρχειν. τοὺς δοξοκόπους ἐκβάλλου-᾿ 
σιν ἐκ τῶν ἀγορῶν οὗ δῆμοι κραυγῇ καὶ ψόφῳ, κα- 
ϑάπερ οἶμαι τοὺς ψᾶρας οἵ γεωργοί. κἀκεῖνοι μὲν 
μεϑίστανται πρὸς ὀλίγον" τοῖς δὲ οὐκ ἔστιν εἰς οὐδὲν 
ἔτι τῶν ἰδίων ᾿ἐπάνοδος. ἀλλὰ περιίασι μικρὸν ὕστε- 
ρον πτωχοί, καὶ οὐδεὶς ἂν προσαγορεύσειεν ἰδὼν ἔτι 
τῶν πρότερον διαρρηγνυμένων. τοσαύτη δ᾽ ἐστὶν ἡ 
τοῦ τύφου δύναμις ὥστε παρὰ μὲν τῶν βαφέων ἀγο- 
ράσεις δυοῖν μνῶν ἢ τριῶν καλὴν πορφύραν δημο- 
σίᾳ δ᾽ εἰ ἐϑέλοις. πολλῶν πάνυ ταλάντων ὥνιος. καὶ 
τὰς μὲν ἐκ τῆς ἀγορᾶς ταινίας ὀλίγων δραχμῶν, τὰς δὲ 
᾿. “α ν... "... ᾿ ἡ , » , 
ἐκ τῆς ἐκχλησίας πολλαᾶκις ἀπασὴς τῆς οὐσίας. καὶ 

“5 τοὺο μὲν ἐκὶ εὔο ἀνοοῦ , , 5 τοῦς μὲν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς χηρυττομένους ἀϑλίους πάν- 
τὲς νομέζουσι, τοὺς δ᾽ ἐν τῷ ϑεάτρῳ μακαρίους " καὶ 
τούτους μὲν κηρύττεσϑαί φασιν, ἐκείνους δὲ ἀποκη- 
ρύττεσϑαι, δῆλον ὅτι παρὰ μέαν συλλαβὴν γιγνομέ- 
νης τῆς διαφορᾶς. οὕτω δὲ πάνυ τῶν ἀνθρώπων κα- 
τεφρόνησαν οἵ πρότερον καὶ τὴν εὐήϑειαν αὐτῶν συν- 
Ὁ Ὃ φ ᾿ “«Ψ ’ " "" 

εἶδον ὥστε ὑπὲρ τῶν μεγίστων πόνων καὶ πληγῶν 
Ν φύλλα προύϑεσαν. ἀλλ᾽ ὅμως εἰσὶν οἵ χάριν τούτων 

3498. 

410 Ε Ε . Ὗ ν , ’ ". 

ποιεῖν οὔτε καρπον φέρειν δυναται τὸ τὲ φυλλον δρι- 
Ι! 
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ἀποϑνήσκειν αἱρούμενοι. τῶν δὲ αἰγῶν οὐκ ἂν οὐδε- 

μέα κατακρημνίσειεν αὑτὴν κοτίνου χάριν, καὶ ταῦτα 

παρούσης ἑτέρας νομῆς. καίτοι ταῖς μὲν αἰξὶν οὐκ 

“αϑὴρ ὃ χότινος. ἄνϑρωπος δὲ οὐκ ἂν φάγοι. καὶ τὴν 

μὲν ἐξ ᾿Ισϑμοῦ πίτυν, οὐδὲν οὖσαν τῶν ἄλλων χλω- 

ροτέραν, μετὰ πολλοῦ πόνου καὶ κακῶν ἀναιροῦνται; 

πολλάκις ἀργύριον πολὺ διδόντες " καὶ ταῦτα τοῦ φυ- 

τοῦ μηδεμίαν ὠφέλειαν ἔχοντος᾽ οὔτε γὰρ σκιὰν 

μὺ καὶ καπνῶδεβρ᾽ τῆς δ᾽ ἐκ Μεγάρων πίτυος οὐδεὶς ιυ 

ἐπιστρέφεται. κἂν μὲν ἕτερός τις μὴ κατεαγὼς τὴν 

κεφαλ ὴν δήσηται, κ καταγελᾶται᾽ τοῖς δὲ βασιλεῦσι 

πρέπειν δοκεῖ καὶ πολλαὶ μυριάδες τεϑνήκασιν ὑπὲρ 

τούτου τοῦ ῥάκους. ὅτι μὲν γὰρ διὰ χρυσοῦν πρόβα- 

τον ἀνάστατον συνέβη γενέσϑαι τηλικαύτην οἰκίαν τ 

τὴν Πέλοπος οἱ τραγῷδοί φασι. καὶ κατεκόπη μὲν τὰ 

οὐ τοῦ Θυέστου τέκνα. τῇ Πελοπίᾳ δὲ ὁ πατὴρ ἐμίχϑη 

οἷ 0 ἢ 

καὶ τὸν Α4ἴγισϑον ἔσπειρεν" οὗτος δ᾽ ἀπέκτεινε μὲν 

μετὰ τῆς Κλυταιμνήστρας τὸν ““γαμέμνονα τὸν ποι- 

μένα τῶν ἡχαιῶν, κἀκείνην Ὀρέστης ὁ υἱός, καὶ τοῦ- 0 

τὸ ποι ἤσας εὐϑὺς ἐμαίνετο. τούτοις δὲ οὐκ ἄξιον 

ἀπιστεῖν, ἃ γέγραπται μὲν οὐχ ὑπὸ τῶν τυχόντων 

ἀνδρῶν, Εὐριπίδου καὶ Σοφοχλέους; λέγεται δὲ ἐν 

μέσοις τοῖς ϑεάτροις, ἐπειδὴ ἰδεῖν ἔστιν ἑτέραν οἰκίαν 

συντριβεῖσαν πλουσιωτέραν ἐκείνης διὰ γλῶτταν καὶ 35 

νὴ Ζίέα ἑτέραν κινδυνεύουσαν. τοιούτων δὲ τῶν κατὰ 

τὴν δόξαν ὄντων καὶ μυρίων ἄλλων ἀτοπωτέρων πῶς 

οὐχὶ τῷ παντὶ δυσχερέστερος ὁ πρὸς ταύτην κεχηνὼς 

τοῦ πρὸς ἄλλ᾽ ὁτιοῦν ἐπτοημένου τὸν φίλοψον εἷς 

ἰχϑὺῦς ἀποπίμπλησι καὶ οὐδεὶς ἂν αὐτὸν κωλύσειεν ἤδε- 30 

σϑαιτῶν ἐχϑρῶν᾽" ὁμοίως ὁ πρὸς παῖδας ἀϑλίως ἔχων, 

ἐὰν εἰς ὡραῖον ἐμπέσῃ, τοῦτον ἕνα ὄντα ϑεραπεύει, 
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καὶ πολλάκις μικροῦ κατειργάσατο. τὸν οἰνόφλυγα ὃν - μέϑυ δ᾽ ἐκ κρητήρων --- οἰνοχόοι φορέουσι. 
Θάσιον κατέπλησε, καὶ πιὼν "νδυμέωνος ἥδιον κα- κνισῆεν δέ τε δῶμα περιστεναχίξεται αὐλῇ 
ϑεύδει" τῷ δοξοχύπῳ δὲ οὐκ ἂν εἷς ἐπαινῶν ἐξαρ- ἤματα, νύκτας δ᾽ αὖτε παρ᾽ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν 
κέσειεν., ἀλλ᾽ οὐδὲ χίλιοι πολλάκις. ὅτι μὲν γὰρ ῥᾷόν οὐδέποϑ᾽ εὕδουσιν, οὐδ᾽ ἂν πάνυ πολλοὺς ὑποστο- 
ἐστι μεταχειρίσασϑαι τὸ χαλ. ἑπῶώτατον μειράκιον τοῦ ρέσωνται τάπητας. ὥστε τούς γὲ φιλόπαιδας καὶ σφό- " 
μετριωτάτου δήμου τίς οὐκ ἂν φήσειεν; ὅσῳ μέντοι ὃρα οἶμαι μακαρίζειν αὑτοὺς τοῖς φιλοδόξοις, κα, ομῆ 
προχωρεῖ τὸ τῆς δόξης ἐπὶ πλέον, τοσούτῳ μᾶλλον βάλλοντας, ὅταν αὐτοὶ μὲν ὄρτυγας ξητῶσιν ῆ ἀλεκ- 
οὐκ ἔστιν ὕπνου λαχεῖν" ἀλλ᾽ ὥσπερ οἵ φρενιτίζοντες, τρυόνα ἢ ἀηδόνιον, τοῖς δὲ ὁρῶσιν ἀνάγκην οὖσαν 
ἀεὶ μετέωρος οὗτος καὶ νύκτωρ καὶ μεϑ᾽ ἡμέραν. νὴ ἀμοιβαίαν πῶλον ξητεῖν ἢ τῶν Ὀλυμπίασι νενικηπκό- 
Ζ{᾿, ἀλλ᾽ ἐκείνων ἰδεῖν ἔστιν ἕκαστον περὶ τὸν οἶνον τῶν τινὰ πέντε μισϑοῦσϑαι ταλάντων. καὶ αὐτοὶ μὲν τ 
καὶ τὰς ἑταίρας καὶ τὰ ὀπτανεῖα᾽" τῷ τοιούτῳ δὲ οὐκ Τ᾿ εἴτε τὸν παιδαγωγὸν ἢ τὸν ἀκόλουϑον ἐγάστρισαν " 
ἀνάγκη πολὺ μὲν ὄψον ἀγοράζειν, πολὺν ὃ οἶνον. οἱ δὲ ἂν υὴ τοὐλάχιστον ἑχατὸν τῆς ἡμέφας πολυτελῶς 
αὐὖλ ητὰς ὃξ καὶ μέμους καὶ κι ϑαριστὰς καὶ ϑαυματο- ἑστιάσωσιν. οὐδὲν αὐτοῖς ὄφελος. τοῖς μὲν οὖν χά- 

ποιοὺς συνακτέον. ἔτι δὲ πύκτας καὶ παγχρατιαστὰς β μνουσιν ἡσυχίας προνοοῦσιν οἵ ϑεραπεύοντες ὅπως 
καὶ παλαιστὰς καὶ δρομεῖς καὶ τὸ τοιοῦτον ἔϑνος. εἴ Ἂν ̓  καϑεύδωσι" τοῖς δὲ δοξοκόποις. ὅταν ἡσυχίας τυγ- τὖ 
γε μὴ μέλλει φαύλως μηδὲ ἀ͵ γεννῶς ἑστιάσειν τὸ χάνωσι, τότε μάλιστα ὕπνος οὐκ ἔπεισιν. οἵ μὲν οὖν 
πλ ἦϑος; τοιοῦτος μὲν γὰρ οὐδεὶς πώποτε τῶν ὀψο- χρημάτων ἢ γένους ἐπιτυχόντες ἡ τινος τῶν τοιούτων 
φάγων γέγονεν, ὅστις ἐπεϑύμησε λέοντος ἀγρέου ἢ β ἢ σώματος ἢ διανοίας ἢ λαλιὰν γοῦν περιποιησάμενοι, 
ταύρων ἑκατόν" οἱ δὲ τοῖς πολλοῖς ἀρέσκειν ἐϑέλον- β καϑάπερ ἐπτερωμένοι. μόνον οὐ κατ᾽ ἄστρων φέρον- 
τες οὐ μόνον τούτων ἐπιϑυμοῦσιν., ἀλλ᾽ ὅσων οὐδὲοον ἢ ται, δημαγωγοί τε καὶ ξεναγοὶ καὶ σοφισταὶ λεγόμε- 30 
εἰπεῖν ἔστιν. οὐ γὰρ ὀλίγοις λένοις. φασίν, ἢ δυσὶν θδ νοί, δήμους καὶ σατράπας καὶ μαϑητὰς ϑηρεύοντες᾽" 
ἢ τρισὶν ἑταίραις οὐδὲ δέχα 4εσβίαις ϑηρεύεται τῶν δὲ ἄλλων ἕκαστος τῶν μηδεμίαν χορηγίαν ἐχόν- 
δόξα καὶ δῆμος ὅλος εἰς πειϑὼ καὶ φιλέαν ἄγεται, τῶν, ὑπὸ δὲ τῆς αὐτῆς νόσου κρατουμένων. περιέρ- 
μυρίων ἀντιπραττόντων" ἀλλὰ ἀνάγκη πόλεως ἀχο- β χεται πρὸς ἕτερον ξητῶν καὶ τί περὶ αὐτοῦ λέγει τις 
λασίαν ἔχει ν καὶ φιλς ωδὸν καὶ φ ἐλοχορε υτὴν καὶ: αμῃμ φροντίζων. κἂν μὲν εὐφημήσῃ τι. ὡς οἴεται. μακά- 25 
πότην καὶ ὀψοφάγον εἶναι. καὶ πάντα δὴ τὰ τοιαῦτα. ᾿ ρίος χαὶ φαιδρός᾽ εἰ δὲ μή, ταπεινός τε καὶ κατηφὴς 
μὴ ὡς ἕνα ἄνδρα . ἀλλὰ μυρίους ἢ δισμ υρίους ἢ δεχά- καὶ τοιοῦτον αὑτὸν εἶναι νομίζων ὁποῖον ἂν εἴπῃ τις. 
κις. ἡλίκης ἄν ποτὲ ἐρασ ϑῇ πόλεως. ἀεὶ δ᾽ ἂν παρὰ καὶ δίαιταν μὲν ἢ δίκην ἂν ἔχῃ πρός τινα; οὐκ ἀξιοῖ 
τῷ τοιούτρ καταλάβοις τὸν διαιτητὴν ἢ τὸν δικαστὴν τοὶς τυχοῦσι προσέχειν 

δ ω»Ἂ"ΨὮᾷ ὔ ᾽ ᾶΪ Ἢ "“ , 4 ᾽ ᾿ ᾿ « ἤ " ϑ ω Ἢ -χμννυ 

αὐλῶν συρίγγῶν τ ἐνόπὴν ομαδὸν τ᾿ ἀνθρώπων. μάρτυσιν, αὐτὸς δ᾽ ὑπὲρ ἑαυτοῦ παᾶντας νϑύ, ὐτκῷ ὃ 
ΜΝ 

Ἁ ΝᾺ “ ᾿ ] 

- παρὰ δὲ πλήϑουσι τράπεξαι ἢ) »εἴται. τί δὴ καχκοδαιμονέστερον ἀνθρώπων ἐπ᾽ αλ- 
κ᾿ ' ᾿ . "» 

σέτοῦ καὶ κρειῶν. --- λοις κειμένων καὶ τὸν ἀπαντῶντα κύριον ἐχόντων. 
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πρὸς ὃν ἀεὶ βλέπειν ἀνάγκη καὶ σκοπεῖν τὸ πρόσωπον 
ἑχάστου, καϑάπερ τοῖς οἰκέταις τὸ τῶν δεσποτῶν: 
πᾶσα μὲν οὖν ἐστι δουλεία χαλεπή᾽ 
χης ἐν οἰκέᾳ τοιαύτῃ δουλάυοντας. Ὡς δύο 1 ἢ τρεῖς δεσ- 

τοὺς δὲ ἀπὸ τύ- 

πόται, καὶ ταῦτα ταῖς τε ἡλικίαις καὶ ταῖς φύσεσι διά- Ἷ 
φοροι" λέγω δὲ πρεσβύτης 
παῖδες νεανίσχοι πένειν καὶ σπαϑὰν ϑέλοντες " τίς οὐχ 

ἀνελεύϑερος καὶ τούτου 

ἂν τῶν ἄλλων οἰκετῶν ὁμολογήσειεν ἀϑλιωτέρους, 
ὅταν τοσούτους δέῃ ϑεραπεύειν, καὶ τούτων ἕκαστον 
ἄλλο τι βουλόμενον καὶ προστάττοντα; εἰ δέ τις δη- 
μόσιος οἰκέτης εἴη πρεσβυτῶν, νεανίσχων. ; πενήτων, 
πλουσίων. ἀσώτων. φιλαργύρων, ποῖός τις ἂν ὃ τοι- 
οὔτος εἴη: οἶμαι δέ, εἴ τις ἐν τοιαύτῃ πόλει χρήματα 
ἔχων ἡναγκάξετο βιοῦν, ἐν ἡ πᾶσιν ἐξὴν ἁρπάζξειν τὰ 

5 τοῦ πέλας, καὶ μηδεὶς νόμος ἐκώλυε, παραχρῆμα ἂν 
ἀπέστη τῶν χρημάτων, εἰ καὶ φιλαργυρίᾳ τοὺς πώ- 
ποτὲ ὑπερεβεβλή ἥκει. τοῦτο δὴ νῦν ἐπὶ τῆς δόξης ἐστίν. 
ἐφεῖται γὰρ εἰς ταύτην τῷ βουλομένῳ τινὰ βλάπτειν 
καὶ πολίτῃ καὶ ξένῳ καὶ μετοίκῳ. τοῖς ἀτίμοις ἀβέω- 
τος εὐλόγως ὁ βίος φαίνεται, καὶ πολλοὶ μᾶλλον αἵ- 
ροῦνται ϑάνατον ἢ ξὴῆν τὴν ἐπιτιμίαν ἀποβαλόντες, 
ὕτιτῷ ἐϑελήσαντι τύπτειν ἔξεστι καὶ κόλασις ὁ οὐκ ἔστιν 
οὐδεμία τοῦ προπηλακίζξοντος. οὐκοῦν τὸν δοξοκόπον 009Ν 
ἅπασιν ἔξεστι τύπτειν τῷ παντὶ χαλεπωτέρας πλη- 
γὰς τῶν εἰς τὸ σῶμα. καίτοι τοὺς μὲν ἀτίμους οὐκ ἂν 
εὕροι τις ῥαδίως ὑπό τινος τοῦτο πάσχοντας" τὸ γὰρ 
νεμεσητὸν οὗ πολλοὶ καὶ τὸν φϑόνον εὐλαβοῦν ται 
καὶ τὸ τελευταῖον ἐκ τῶν ἀσϑενεστέρων αὐτοῖς οὐδείς 
ἐστι κίνδυνος. τοῦ δὲ βλασφημεῖν μάλιστα τοὺς δο- 
κυῦντας ἐνδόξους οὐδεὶς φεέδεται οὐδὲ ἀδύνατος 
οὐδεὶς οὕτως ὅστις οὐκ ἂν ἰσχύσαι ῥῆμα εἰπεῖν. τοι- 
γαροῦν μέτριός τις τῶν ἀρχαίων συ νεχῶς τινος αὐτῷ 

“" 
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προσφέροντος τοιούτους λόγους, Οὐ μὴ παύσει κα- 
κῶς ἀκούων ὑπ᾽ ἐμοῦ. Κἀγώ, φησιν. ὑπὸ σοῦ καλῶς 

ἀκούσομαι; βέλτιον δὲ ἴσως ἡν μηδὲ εἰ λέγει τὴν ἀρ- 
Ὶ - ᾿ ᾿ ᾿ 

χὴν προσποιεῖσϑαι. τὸν οἰκέτην πολλάκις ἀνειμένον 
, δ ᾽ Ἁ ὔ 

καὶ παίζοντα ὁ δεσπότης περιπεσὼν κλάειν ἐποίησε" 5 
. λυ κι “ ς , δ ἊΝ 

τὸν δὲ τῆς δόξης ἥττονα ὁ βουλόμενος ἑνὶ ῥήματι συν- 
, Ὑ 3 ῇ “» 

ἐστειλεν. εἴ τις ἐπῳδὰς ἠπίστατο τοιαύτας παρὰ τῆς 
ὔ Ἁ κ᾿; Ι 4 - " “ 

Μηδείας μαϑῶν ἡ παρὰ τῶν Θετταλῶν, ὥστε φϑὲγ- 
’ -» ε ᾿ "" 

γόμενος τῶν ἀνθρώπων οὗς ἤϑελε ποιεῖν κλάειν καὶ 
"» - ᾽ " 9 

ὀδυνᾶσϑαι μηδενὸς κακοῦ παρόντος. οὐκ ἂν ἐδόκει 10 
᾽ ς 3 

τυραννὶς εἶναι ἡ τούτου δύναμις; πρὸς οὖν τὸν ἐπὶ 
᾿) " Π , Ἂ 9 “᾿ “ 

δόξῃ κεχαυνωμένον οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ὃς οὐκ ἔχει ταύ- 
ιν ,, , , ᾿ 

την τὴν ἰσχύν. δύο γὰρ ἢ τρία ῥήματα εἰπὼν εἰς συμ- 
ἤ Ἁ , ν 

φορὰν καὶ λύπην ἐνέβαλε. καὶ μὴν εἴ γέ τις οὕτῶς ἐκ 
ἤ , “« ὍΝ ᾽) " -»" 

δαιμονίου τινὸς ἔχοι τὸ σῶμα, ὥστε ἂν τις αὑτῷ κα- 15 
"» Ἵ ,. Ἁ "» 

ταράσηται, παραχρῆμα πυρέττειν ἡ τὴν κεφαλὴν αλ- 

γεῖν, οὗτος ἂν ἀϑλιώτερος ὑπῆρχε τῶν τρισαϑλίων" 

εἰ δέτις οὕτως ἀσϑενῶς ἔχοι τὴν διάνοιαν. ὥστε εἴ 
τις λοιδορήσειεν αὐτόν. ἐξίστασϑαι παραχρῆμα τὴν 

ψυχήν. πῶς οὐχὶ τῷ τοιούτῳ φευχτὸς ὁ βίος; εἰ δέ 

τις κρίνοιτο καϑ' ἑκάστην ἡμέραν περὶ ὅτου δήποτε, 

ἢ περὶ τοῦ ξῆν ἢ περὶ τῶν χφημάτων, ἀρ᾽ οὐχὶ τῷ παντὶ 

βέλτιον ἐᾶσαι τοῦτο καὶ μηκέτι τὸ λοιπὸν κινδυνεύειν; : 

καὶ εἰ μὲν περὶ χρημάτων, τὰ χρήματα᾽ εἰ δὲ περὶ 

τοῦ ξῆν. τὸν βίον; τί οὔν; ὁ περὶ τῆς δόξης ἃ ἀγὼν οὐκ 

ἀεὶ, τοῖς ἀνθρώποις τοῖς ἀνοήτοις ἐνέστηκεν. οὐ μό- 

νον ἅπαξ τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ πολλάκις, οὐδὲ ἐφ᾽ 

ΟΝ ὡρισμένοις διναψεεῖο, ἀλλὰ πᾶσιν ἁπλῶς, καὶ τού- 

τ τούς ἀνωμότοις καὶ μήτε μαρτύρων ἐπιστρεφομέ- Π 8558 

νοις μήτε τεχμηρίων; μήτε γὰρ εἰδότες μήτε ἀκού- 

οντὲς μήτε λαχόντες δικάξουσι, καὶ οὐδὲν αὐτοῖς δια- 

φέρει πίνουσιν ἢ λουμένοις τὴν ψῆφον φέρειν" καὶ τὸ 

10, ΤΙ, 
1 ν 
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πρὸς ὃν ἀεὶ βλέπειν ἀνάγκη καὶ σκοπεῖν τὸ πρόσωπον 
ἑκάστου. καϑάπερ τοῖς οἰκέταις τὸ τῶν δεσποτῶν: 
πᾶσα μὲν οὖν ἐστι δουλεία χαλεπή᾽ τοὺς δὲ ἀπὸ τύ- 
χη β ἐν οἰκίᾳ τοιαύτῃ δουλάυύόντας. ἧς δύο ἢ τρεῖς δεσ- 
πόται, καὶ ταῦτα ταῖς τε ἡλικίαις καὶ ταῖς φύσεσι διά- 
φοροι" λέγω δὲ πρεσβύτης ἀνελεύϑερος καὶ τούτου 
παῖδες νεανίσκοι πίνειν καὶ σπαϑὰν ϑέλοντες " τίς οὐκ 
ἂν τῶν ἄλλων οἰκετῶν ὁμολογήσειεν ἀϑλιωτέρους, 
ὅταν τοσούτους δέῃ ϑεραπεύειν. καὶ τούτων ἕκαστον 
ἄλλο τι βουλόμενον καὶ προστάττοντα; εἰ δέ τις δη- 
μόσιος οἰκέτης εἴη πρεσβυτῶν, νεανίσκων, πενήτων, 

πλουσίων. ἀσώτων. φιλαὰρ ργύρων, ποῖός τις ἂν ὃ τοι- 
οὗτος εἴη; οἶμαι δέ, εἴ τις ἐν τοιαύτῃ πόλει χρήματα 
ἔχων ἡναγκάξετο βιοῦν, ἐν ἣ πᾶσιν ἐξ ξὴν ἁρπάζειν τὰ 
τοῦ πέλας, καὶ μηδεὶς νόμος ἐκώλυε, παραχρῆμα ἂν 
ἀπέστη τῶν χρημάτων, εἰ καὶ φιλαργυρίᾳ τοὺς πώ- 
ποτὲ ὑπερεβεβλή ἤει. τοῦτο δὴ νῦν ἐπὶ τῆς δόξης ἐστίν. 
ἐφεῖται γὰρ εἰς ταύτην τῷ βουλομένῳ τινὰ βλάπτειν 
καὶ πολίτῃ καὶ ξένῳ καὶ μετοίκῳ. τοῖς ἀτίμοις ἀβίω- 
τος εὐλόγως ὃ βίος φαίνεται; καὶ πολλοὶ μᾶλλον αἵ- 
ροῦνται ϑάνατον ἢ ξῆν τὴν ἐπιτιμίαν ἀποβαλόντες, 
ὅτιτῷ ἐϑελήσαντι τύπτειν ἔξεστι καὶ κόλασις οὐκ ἔστιν 
οὐδεμία τοῦ προπηλακίζοντος. οὐχοῦν τὸν δοξοκόπον 009Ν 
ἅπασιν ἔξεστι τύπτειν τῷ παντὶ χαλεπωτέρας πλη- 
γὰς τῶν εἰς τὸ σῶμα. καίτοι τοὺς μὲν ἀτίμους οὐκ ἂν 
εὕροι τις ῥαδίως ὑπό τινος τοῦτο πάσχοντας" τὸ γὰρ 
νεμεσητὸν οὗ πολλοὶ καὶ τὸν φϑόνον εὐλ ἰαβοῦνται 
καὶ τὸ τελευταῖον ἐκ τῶν ἀσϑενεστέρων αὐτοῖς οὐδείς 
ἔστι κίνδυνος. τοῦ δὲ βλασφημεῖν μάλιστα τοὺς δὸο- 
κυῦντας ἐνδόξους οὐδεὶς φεέδεται οὐδὲ ἀδύνατος 
οὐδεὶς οὕτως : ὕστις οὐκ ἂν ἰσχύσαι ῥῆμα εἰπεῖν. τοι- 
γαροῦν μέτριος τιῷ τῶν ἀρχαίων συ νεχῶς τινο αὐτῷ 

Ἵ 

ὈΠΒΑΤΙῸ [ΧΥῚ. 220 

Ἧι προσφέροντος τοιούτους λόγους, Οὐ μὴ παύσει κα- 
κῶς ἀκούων ὑπ᾽ ἐμοῦ. Κἀγώ, φησιν. ὑπὸ σοῦ καλῶς 
ἀκούσομαι; βέλτιον δὲ ἴσως ἦν μηδὲ εἰ λέγει τὴν ἀρ- 
χὴν προσποιεῖσϑαι. τὸν οἰκέτην πολλάκις ἀνειμένον 
καὶ παίξοντα ὃ δεσπότης περιπεσὼν κλάειν ἐποίησε" 

τὸν δὲ τῆς δόξης ἥττονα ὃ βουλόμενος ἑνὶ ῥήματι συν- 
ἐστειλεν. εἴ τις ἐπῳδὰς ἠπίστατο τοιαύτας παρὰ τῆς 
Μηδείας μαϑὼν ἢ παρὰ τῶν Θετταλῶν, ὥστε φϑεγ- 

γόμενος τῶν ἀνθρώπων οὗς ἤϑελε ποιεῖν κλάειν καὶ 

ὀδυνᾶσϑαι μηδενὸς κακοῦ παρόντος. οὐκ ἂν ἐδόκει 
τυραννὶς εἶναι ἡ τούτου δύναμις; πρὸς οὖν τὸν ἐπὶ 

δόξῃ κεχαυνωμένον οὐκ ἔστιν οὐδεὶς ὃς οὐκ ἔχει ταύ- 
την τὴν ἰσχύν. δύο γὰρ ἢ τρία ῥήματα εἰπὼν εἰς συμ- 

φορὰν καὶ λύπην ἐνέβαλε. καὶ μὴν εἴ γέ τις οὕτως ἐκ 
δαιμονίου τινὸς ἔχοι τὸ σῶμα, ὥστε ἂν τις αὐτῷ κα- 

ταράσηται, παραχρῆμα πυρέττειν ἢ τὴν κεφαλὴν ἀλ- 

γεῖν, οὗτος ἂν ἀϑλιώτερος ὑπῆρχε τῶν τρισαϑλίων᾽" 

εἰ δέτις οὕτως ἀσϑενῶς ἔχοι τὴν διάνοιαν, ὥστε εἴ 

τις λοιδορήσειεν αὐτόν. ἐξίστασϑαι παραχρῆμα τὴν 

ψυχήν. πῶς οὐχὶ τῷ τοιούτῳ φευκτὸς ὁ βίος; εἰ δέ 

τις χρένοιτο καϑ' ἑκάστην ἡμέραν περὶ ὅτου δήποτε, 
ἢ περὶ τοῦ ξὴν ἢ περὶ τῶν χρημάτων, ἀρ᾽ οὐχὶ τῷ παντὶ 

βέλτιον ἐᾶσαι τοῦτο καὶ μηκέτι τὸ λοιπὸν κινδυνεύειν; ς 

καὶ εἰ μὲν περὶ χρημάτων. τὰ χρήματα" εἰ δὲ περὶ 

τοῦ ξῆν, τὸν βίον; τί οὔν: ὁ περὶ τῆς δόξης ἁ ἀγὼν οὐκ 

ἀεὶ τοῖς ἀνϑρώποις τοῖς ἀνοήτοις ἐνέστηκεν, οὐ μό- 

νον ἅπαξ τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ πολλάκις, οὐδὲ ἐφ᾽ 

β "Ν ὡρισμένοις ϑιικσναῖο. ἀλλὰ πᾶσιν ἁπλῶς, καὶ τού- 

Ε τοις ἀνωμότοις καὶ μήτε μαρτύρων ἐπιστρεφομέ- 

νοις μήτε τεχμηρίων; μήτε γὰρ εἰδότες μήτε ἀκού- 

οντὲς μήτε λαχόντες δικάξουσι, καὶ οὐδὲν αὐτοῖς δια- 

φέρει πίνουσιν ἢ λουμένοις τὴν ψῆφον φέρειν" καὶ τὸ 

10. 1. 10 
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πάντων δεινότατον. ὃν γὰρ ἂν ἀπολύσῃ τήμερον, 
αὔριον καταδικάξει. οὐκοῦν ἀνάγκη τὸν ὑπὸ τῆς νό- 
σου ταύτης ἐχόμενον ὑπεύϑυνον περιέρχεσϑαι καὶ 
προσέχειν ἑκάστῳ καὶ δεδοικέναι μή τινα ἑκὼν ἢ 
» ᾽ ’ »"» ᾿ “- ὁ ἄκῶν λυπήσῃ, μάλιστα τῶν ἑτοίμων τινὰ καὶ τῶν 
εὐτραπέλων. εἰ γὰρ καὶ μικρόν, οἷα πολλὰ συμβαί- 
νει, προσκρούσας τινὶ τύχοι, εὐθὺς ἐπαφῆκε ῥῆμα χα- 
λεπὸν᾽ καὶ τοῦτο εἰπών, ἐὰν μὲν ἀποτύχῃ πως, ἧττον 
ἐτάραξεν" ἐὰν δ᾽ ἐπιτύχῃ τοῦ καιρίου, παραχρῆμα χ.. ,ῳ ᾿ ᾿ Ὃ ᾽ ᾿ 9 ἄνῃρηκε. πολλοὶ μὲν γὰρ οὕτως ἔχουσιν ὥστε ὑπὸ 
παντὸς διατρέπεσϑαι καὶ διαρρεῖν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ 
ἐνίοτε ἄλλα ἐπ᾽ ἄλλοις μᾶλλον ἰσχύει" χαϑάπερ 
οἶμαι τῶν παιδαρίων ἕκαστον ἐδιότροπόν τινα μορμὼ 
δέδοικε καὶ ταύτην συνείϑισται φοβεῖσϑαι" τὰ μὲν " ᾿ " ᾿ ᾿ ᾿ν ἣν “μ. 16 γὰρ φύσει δειλὰ πᾶν ὅ,τι ἂν δείξῃ τις ὡς φοβερὸν βοᾷ᾽ 

20 

20 

90 

πλὴν ἐπί γε τούτων τῶν μειξόνων ἤδη τινά ἐστι πρός 
τινας. τὸν πτωχὸν τὸν ἀλαζόνα καὶ ϑέλοντα φαίνε- 
σϑαι Κροῖσον ἐξίστησιν ὁ Ἶρος" καὶ οὐδὲ τὴν Ὀδύσ- 
σειαν ἀναγιγνώσκει διὰ τὸ 

ἦλϑε δ᾽ ἐπὶ πτωχὸς πανὸ ἥμιος. ὃς κατὰ ἄστυ 
πτωχεύεσκ᾽ Ἰθάκης" 

τὸν ἐκ δούλων ὁ Κέρκωψ, τὸν εὐτελῆ τὴν ὕψιν καὶ κα- 
λὸν εἶναι βουλόμενον ὃ Θερσίτης. ἐὰν μὲν γὰρ εἰς 
λέχνον ἢ φιλάργυρον σχώψῃς ἢ κίναιδον ἢ καϑόλου 
πονηρὸν τὸν ἐπὶ τῇ σωφροσύνῃ κομῶντα καὶ τὴν 
ἀρετὴν ἐπιγεγραμμένον. ὅλον ἀπολώλεκας. ὁ Περ- 
σεὺς τὴν κεφαλὴν τῆς Γοργόνος περιφέρων καὶ ταύ- 
τὴν τοῖς ἐχϑροῖς δεικνὺς ἐποίει λέϑους᾽ οἱ πολλοὶ 
δὲ ὑφ᾽ ἑνὸς ῥήματος. ἐὰν ἀκούσωσι ν λέϑοι γεγόνασι" 
καὶ τοῦτο οὐ δεῖ περιφέρειν ἐν πήρᾳ φυλάττοντα 
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ἑῴων, οἷον βατράχων ἢ τεττίγων, δῆλον ὅτι καὶ ταῖς 

τούτων φωναῖς ἂν προσείχομεν, τί λέγει περὶ ἡμῶν 

ὁ κολοιὸς ὁ πετόμενος ἢ τί φησιν ἡ κίττα καὶ τένα 
ἔχει δόξαν. οὐκοῦν εὐτύχημα τὸ μὴ συνιέναι. πόσοι 
δὴ τῶν ἀνθρώπων τῶν βατράχων εἰσὶν ἀφρονέστεροι 
καὶ τῶν κολοιῶν; ἀλλ᾽ ὅμως κινεῖ τὰ παρὰ τούτων 

ἡμᾶς καὶ πάνυ κακῶς διατέϑησιν. οὐ μὴν ὅ γ᾽ ἀφεὶς 
ἐλεύϑερον ἑαυτὸν ἐπιστρέφεται τῆς τῶν πολλῶν φλυα- 

ΠΕ .) “νὼ , - ᾿ " 
ἽΝ ρέας, ἀλλὰ τῆς μὲν ἐκείνων ἀδολεσχίας καταγελᾷ, πά- 

λαι δὴ πρὸς ἅπαντας εἰρηκώς. 
οὐκ ἀλέγω, ὡσεί μὲ γυνὴ βάλοι ἢ παῖς ἄφρων᾽ 
κωφὸν γὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο. 

τὸν Ἡρακλέα τὸν τοῦ ΖΙιὸς πόσους οἴει βλασφημεῖν, 
τοὺς μὲν ὡς κλῶπα, τοὺς δὲ ὡς βέαιον. τοὺς δὲ καὶ 

μοιχὸν λέγειν ἢ τεκνοκτόνον; ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν αὐτῷ 

τούτων ἔμελεν οὐδὲ ἦν ἴσως τις ὁ ταῦτα φανερῶς λέ- 
γων, ἐπεὶ παραχρῆμα ἂν ὑπέσχε τὴν δίκην. καὶ σὺ 
τοίνυν. εἰ μὴ τῶν ἄλλων καταφρονῆσαι πείσεις σαυ- 
τόν, οὐδέποτε παύσει κακοδαιμονῶν. ἀλλ᾽ ἀεὶ βίον 
ἄϑλιον ξήσεις καὶ χαλεπόν, πᾶσιν ὑποκείμενος τοῖς 
βουλομένοις λυπεῖν, καὶ τοῦτο δὴ τὸ τοῦ λόγου. λα- 
γῶ βίον ξῶν. ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι μὲν τοὺς κύνας καὶ τὰ 
δέκτυα καὶ τοὺς ἀετοὺς δεδοέίκασι" σὺ δὲ τοὺς λόγους 

ἐπτηχὼς καὶ τρέμων περιελεύσει, μηδεμίαν φυλακὴν 
φυλάξασϑαι δυνάμενος, μηδ᾽ ἂν ὁτιοῦν πράττης. μηδ᾽ - 
ἂν ὅπως βούλῃ διάγῃς. ἀλλ᾽ ἐὰν μὲν ἐμβάλλῃς συνε- 
χῶς εἰς τὴν ἀγοράν, ἀγοραῖος ἀκούσει καὶ συκοφάν- 
της ἐὰν δὲ τοὐναντίον φυλάττῃ τὸ τοιοῦτον καὶ μᾶλ- 
λον ἧς κατ᾽ οἰκίαν καὶ πρὸς τοῖς ἑαυτοῦ. δειλὸς καὶ 

ἰδιώτης καὶ τὸ μηδέν " ἐὰν δὲ παιδείας προνοῇ, εὐήϑης : 3 Ι 

αὑτό. καίτ Υ ὃν Ἰὀρνέ κς! σοι ἢ Ἶ , 
μμήῃν οὐ φέρε, εἰ καὶ τῶν ρνεῶν τας; φωνάᾶξςειν ἥ , » μκαὶ μαλακός" ἐὰν δὲ ἐπ᾽ ἐργασέας ἧς τινος, βάναυσος 

νίεμεν. τ 7 ὶ τῶν ἃ ἢ" ἢ ς" ἐ ἢ 
μὲν. τῶν χορακῶν ἢ κολοιῶν καὶ τῶν ἄλλων ΕΠ ἐὰν σχολαξζὼν περιπατῆς, ἀργός" ἐὰν ἐσθῆτα μαλακῶ- 
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’ 3 “ 3 ᾿ Ἁ Γ.. 2. 3 ἤ τεραν ἀναλάβῃς, ἀλαξὼν καὶ τρυφερός" ἐὰν ἀνυποδη- 

τος ἐν τριβωνίῳ, μαίνεσϑαί σε φήσουσι. Σωκράτην " ι » ι - ἢ “... διαφϑείρειν τοὺς νέους ἔφασαν, εἰς τὸ ϑεῖον ἀσεβεῖν 
᾿Ὶ ᾿ - Ἷ ᾿' “" Ω ᾽ ᾿ καὶ οὔκ εἶπον ταῦτα μόνον᾽ ἧττον γὰρ ἂν ἦν ἀλλὰ 

, , , ; Ἷ , καὶ ἀπέχτειναν αὐτόν, ἀνυποδησίας δίκην λαμβάνον- 
᾽ ΓΣ ἤ 3 .. ; τερ. “ριστείδην ἐξωστράκισαν ᾿4ϑηναῖοι. καίτοι πε- 

πεισμένοι σαφῶς ὅτι δίκαιος ἦν. τί δεῖ δόξης ἐπιϑυ- ω τ ᾿ 3 3 -» μεῖν, ἧς καὶ ἐὰν τύχῃ τις, οὐκ ἐπ ἀγαϑῷ πολ- 
“ ᾽ ᾽ Ν ἢ - γ ᾿ λάκις ἀπῶνατο:; [δέον πολλάκις εὐλαβεῖσθαι. κἂν ἄρα 

ι ᾿ " "ν. γν) Ἂ - Ἁ 3 συμβαίνῃ τινί.) τῷ Βίέωνι δοκεῖ μὴ δυνατὸν εἶναι 
-Ὁ Ἷ . 3 Γ Ι ᾿ - ἤ Ἢ τοῖς πολλοῖς ἀρέσκειν, εἰ μὴ πλακοῦντα γενόμενον ἢ 

- 3 ἡ ᾿ " ἤ Ν μὴ Θασιον᾽ εὐήϑως, ἐμοὶ δοκεῖν. πολλάκις γὰρ οὐδὲ ἐν " ᾿ ᾿ " ς - , - ἢ ᾽ δείπνῳ δέκα ἀνθρώπων ὁ πλακοῦς ἤρεσε πᾶσιν. ἀλλ 
ξ ἢ [κω ᾿ ὔ 6 ἢ ’ 6 " " ὁ μὲν ξῶλον εἰναί φησιν, ὃ δὲ ϑερμόν, ὁ δὲ λίαν γλυ- ἤ ; ᾿ Ὶ “.» " Ο ᾿ " χυν᾽ εἰ μὴ νὴ Ζία Βίων φησὶν ὅτι καὶ ϑερμον πλα- 

" Ν ' “ .ε ,. ἤ , κοῦντα καὶ ξῶλον δεῖ γενέσϑαι καὶ ψυχρόν. καϑόλου 
ς , “» ’ »" ’ ἤ δὲ οὔ τοιοῦτόν ἐστι τὸ πρᾶγμα" πόϑεν: ἀλλὰ καὶ μύ- 

5 } ᾿ ΓῚ ᾿ ς " θον δεῖ καὶ αὐλητρίδα γενέσϑαι καὶ μειράκιον ὡραῖον 
᾿ ᾿ 

ἤ ᾿ Ν Ἃ 7 καὶ Φίλιππον τὸν γελωτοποιόν. λείπεται δὲ ὃν ἴσως. (ν ἤ Ἁ 
- 0 δεήσει γενέσϑαι τὸν ϑέλοντα ἀρέσαι τοῖς πολλοῖς. » Τὴ " κ. 4 ’ ,ὔ " Ἁ ἄργύρφιον. οὔχουν, καν ἀργύριον γένηταίτις. εὐθὺς » .Ὥ Ὁ" ν “ὦ »» "ὦ ἢ “ν"" ἡθέσεν" ἄλλα δεῖ ῥάττεσθϑαι καὶ 'δάκνεσϑαι. τί οὖν - , Ψ γώ " . . , ἔτι διώκεις, ὦ κακόδαιμον, πραγμα ἀκέχητον; οὔτε ἅ" ᾽ " ᾿ Ἶ 
ΟῚ γὰρ μύρον οὔτε στέφανος οὔτε οἶνος σὺ γένοιό ποτ᾽ ἂν “»ν» , Ἢ [ , , " " οὔτ ἀργύριον. [κἂν ἀργύριον γένηταί τις, χρυσίον ͵ Ἴ » -" " ᾿ ᾿ ἐντιμότερον, κἂν χρυσίον. ἑψηϑῆναι δεήσει. τὸ γὰρ 

ν᾿ ἣν Αν , ᾽ Ν ἡνη"ι: , ᾧ διαφέρει τῶν πλουσίων ἕκαστος ἔοικε τῷ νομίσμα- " " ᾿ ν . Ἢ 3 , Ι - δ τι. καὶ γὰρ τοῦτο ἐπαινεῖ μὲν οὐδείς. χρῆται δὲ 
᾽ “- “ " 6 -»" ἕκαστος τῶν λαβόντων" ἔπειτα ὑπὸ τῶν χρωμένων 
ἐχτρίβεται καὶ τελευταῖον ἐν τοῖς ἀδοκίμοις ἐγένετο. ὦ ᾿ 

᾿ ἽΝ κἀκεῖνος εἰς τοὺς πένητας παρηγγυήϑη καὶ τοὺς ἀδο- ᾿ 3 “ Ἁ -“» ᾿ “-» κέμους, καὶ οὐδεὶς ἔτι τὸν τοιοῦτον προσίεται τῶν 

᾿ 
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᾽ 9 ολ , 3 , 
ΝΜ πρότερον τεθαυμακότων. ἀλλ᾽ οὐδὲ στρεψας ἁπορρί- 

πτει. ταῖς τῶν τραγῳδῶν Ἐρινύσιν ἔοικεν ἡ δόξα" τὸ 
μὲν γὰρ φαινόμενον αὐτῆς λαμπρὸν ὅμοιον τῇ λαμ- 
πάδι, τὴν δὲ μάστιγα τοῖς κρότοις τις ἂν οἶμαι καὶ τῇ 
βοῇ τῶν πολλῶν προσεικάσειε. τοῖς δὲ ὄφεσι τοὺς 5 
ἐνίοτε συρέττοντας. πολλάκις οὐν ἐν ἡσυχέᾳ τινὰ ὄντα 
καὶ μηδὲν ἔχοντα κακὸν ἁρπάσασα καὶ τῇ μάστιγι 
ψοφήσασα ἐξέβαλεν εἰς πανήγυρέν τινα ἡ ϑέατρον.] 

ΠΕΡῚ ΔΟΞΗΣ ΔΕΥΤΈΡΟΣ. 

Τίνι γὰρ δοκεῖ σοι διαφέρειν μάλιστα ὃ σώφρων 
ἀνὴρ καὶ φιλόσοφος ἡμῶν τῶν πολλῶν τε καὶ εἰκῇ ι0 
φερομένων ; ---- Ι΄. Ἐμοὶ μέν, εἰ δεῖ οὕτως ἄποφηνα- 
σϑαι φαύλως τε καὶ ἀκόμψως, ἀληϑείαᾳ δοκεῖ διαφέ- 
θεῖν καὶ τῷ ἐπίστασϑαι οὐ μόνον τῶν πολλῶν, ἀλλὰ 
τῶν πάνυ ὀλίγων τε καὶ μακαρέων νενομισμένων, τὸν 
φιλόσοφον. --- Τῷ ὕντι μέντοι φαῦλον καὶ ἄκομψον 

τὸ δῆμα. --- 2. Καί μοι τόδε εἰπὲ πρὸς ϑεών, ἄλλο τι 
ἢ ἀληϑεία φὴς διαφέρειν τῶν ἄλλων τὸν φιλόσοφον 
καὶ τῷ πρὸς ἀλήϑειαν ἕκαστον, ἀλλὰ μὴ κατὰ δόξαν 
σκοπεῖν; --- Φαύλῳ γὰρ ἄν, ὦ ἄριστε, κανόνι καὶ 
παντάπασι σκολιῷ μὰ Ζζ᾽ οὐ μίαν τινὰ καμπὴν ἔχοντι, 
μυρίας δὲ καὶ πάσας ὑπεναντίας. τὰ πράγματα σταϑ- 
μῷτο τῇ δόξῃ πειρώμενος ἀπευϑύνειν αὐτά. --- 41. Πό- 

. 3 “ } 3 “ “ 5 τερον οὖν τὰ μὲν ἄλλα πάντα πρὸς ἀλήϑειαν σκοπεῖ, 
- Ν 

τὴν δόξαν οὐδαμῇ προσφέρων ὡς ψευδῆ τινα τῷ ὄντι 
καὶ ἀστάϑμητον στάϑμην καὶ κανόνα τοιοῦτον, ὁποῖον 
ἄρτι εἴρηκας" αὐτὸς δὲ αὑτὸν τούτῳ τῷ κανόνι καὶ 
ταύτῃ τῇ στάϑμῃ σταϑμώμενος ἄξιος ἂν εἴη; --- Οὐ 
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μὰ Δί οὐδαμῶς. - 2. 4ῆλον γὰρ ὅτι οὐδέποτε γνοίη καὶ ἀναχωροίη. τῆς δὲ μεσημβρίας αἰσχύνοιτ᾽ ἂν ὀφ- ἂν ἑαυτὸν οὕτω σκοπῶν. --- Οὐ γὰρ ἂν γνοίη. -- Ζ. ϑῆναι ἀνθρώπῳ τινὶ καὶ ἔνδον μένοι ἂν ἐγκλεισάμε- 
Ὥστε οὐκ ἂν ἔτι πείϑοιτο τῷ “ελφικῷ προσρήματι κε- νος, ἐπειδὰν ἐν τοῖς ποσὶ βλέπῃ τὴν σκιάν" πάλιν δὲ λεύσαντι παντὸς μᾶλλον γιγνώσκειν αὑτόν: ----- ΠώςθομνΝ περὶ δείλην ἀναλαμβάνοι ἂν αὑτὸν καὶ γαυρότερος 5 γὰρ ἂν πείϑοιτο; --- 4. Οὔκουν οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδὲν φαίνοιτ᾽ ἂν ἀεὶ πρὸς ἑσπέραν. --- Πάνυ μοι δοκεῖς ς εἴσεται πραγμάτων αὑτὸν ἀγνοῶν, οὐδὲ δυνήσεται ἢ ἄτοπον διάϑεσιν καὶ ἄνδρα διαπλάττειν ἠλέϑιον. --- πρὸς ἀλήϑειαν ἐξετάξειν αὑτοῦ πρώτου ἐσφαλμένος; β 4. Οὐκοῦν ὁ τῇ δόξῃ προσέχων οὐδέν τι βελτίων, - Παντάπασι μὲν οὖν. --- 21. Χαίρειν οὖν ἐάσει ! ἀλλὰ πολὺ ἀϑλιώτερος. πολλάκις γὰρ ἂν πλείους με- τιμὰς καὶ ἀτιμίας καὶ ψόγον τε καὶ ἔπαινον τὸν παρὰ ταβολὰς ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ μεταβάλλοιτο" καίτοι οὐχ ὥσπερ ιυ τῶν ἡλιϑέων ἀνθρώπων, ἐών τε πολλοὶ τύχωσιν ὄν- ἢ υὐνἐκεϊνος ἐν τεταγμέναις ὥραις τισίν, ἀλλὰ καὶ δείλης τὸ τες ἐάν τε ὀλίγοι μέν, ἰσχυροὶ δὲ καὶ πλούσιοι. τὴν δέ καὶ ἕωϑεν οὐδὲν αὐτὸν κωλύσει μὴ δυστυχέστατον 
γε καλουμέ νην δόξαν ἡγήσεται μηδὲν διαφέρειν σκιᾶς, Ε ἀνθρώπων εἷναι. νῦν μὲν φερόμενον καὶ πετόμενον ὁρῶν ὅτι γίγνεται τῶν μεγάλων μικρὰ καὶ τῶν μικρῶν ὑψηλότερον τῶν νεφῶν, ἂν τύχωσι μαρτυρήσαντες μεγάλη" πολλάκις δὲ καὶ τῶν αὐτῶν ὁτὲ μὲν πλείων, β αὐτόν τινες καὶ ἐπαινέσαντες, νῦν δὲ συστελλόμενον ι5 ὁτὲ δὲ ἐλάττων. --- Εὐ πάνυ δοκεῖς μοι προσεικάσαι. καὶ ταπεινούμενον, πολὺ πλείους αὐξήσεις τὲ καὶ φϑί- 18 
-- 2. Εἰ οὖν τις δἴη τοιοῦτος ἄνϑρωπος οἷος ξῆν σεις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ λαμβανούσης, ἐμοὶ δοκεῖν, τῶν πρὸς τὴν αὑτοῦ σκιάν, ὥστε αὐξομένης μὲν αὐτῆς τῆς σελήνης. ἀρ᾽ οὖν οὐκ ἀϑλιώτερον πότμον καὶ 
ἐπαίρεσϑαι καὶ μεγαλαυχεῖσϑαι καὶ τοῖς ϑεοῖς ϑύειν ἡ μοῖραν εἴληχε πολὺ δυστυχεστέραν ἤ φασι Μελέαγρον αὐτός τε καὶ τοὺς φίλους κελεύειν, βραχυτέρας ὃὲ " β τὸν ᾿4λϑαίας τε καὶ Οἰνέως τυχεῖν. ᾧ δαλόν τινα λέ- 

20 γνομένης λυπεϊσϑαί τε καὶ ὁρᾶσϑαι ταπεινότερος, χαὶ | γουσι ταμιεύειν τὸν τῆς ξωῆς χρόνον" καὶ δὴ λάμ- 30 τοσούτῳ μᾶλλον ὃ ὅσῳπερ ἂν ἐλάττων γίγνηται, καϑά- 8, ποντὸος αὐτοῦ καὶ τοῦ πυρὸς ἐν αὐτῷ διαμένοντος περ αὐτὸς φϑίνων, ᾿ϑαυμαστὴν ἂν οἶμαι παρέχων ξὴν τε καὶ ἀκμάξειν ἐκεῖνον, μαραινομένου δὲ τοῦ δα- διατριβήν" πολύ γε ἂν εἴη τοῦ Μαργίτου σοφώτερος, λοῦ καὶ τὸν Μελέαγρον φϑίένειν ὑπὸ λύπης τε καὶ ἀγνοοῦντος ὅ,τι χρὴ γήμαντα χρῆσϑαι τῇ γυναικί. “ Ὶ δυσϑυμίας" σβεσϑέντος δὲ οἴχεσϑαι ἀποϑανόντα. 90 γὰρ αὐτῆς ἡμέρας ὁτὲ μὲν λυποῖτ᾽ ἄν, ὁτὲ δὲ χαίροι. 
πρῷ μὲν ἐπειδὴ ἴδοι τὴν σκιὰν ἑωϑινὴν πάνυ μακράν, 
τῶν τε κυπαρίττων καὶ τῶν ἐν τοῖς τείχεσι πύργων 
σχεδὸν μείξω, δῆλον ὅτι χαίροι ἂν ὡς αὐτὸς ἐ απίν ΤΙ ΔΟΞΗΣ ΤΡΙΤῸΣ γεγονεως τοῖς ᾿4λ φάδαις μὰ καὶ γε ῴνα ἠδιμεῳ ῳᾳ β ρον: 30 δίζοι ὁ ἂν καὶ εἰς τὰ ϑέατρα καὶ πανταχόσε τῆς πόλεως, 
ὕπως ἂν ὑπὸ πάντων βλέποιτο. περὶ δὲ πλήϑουσαν 
ἀγορὰν ἄρχοιτ᾽ ἂν σκυϑρωπότερος αὑτοῦ γέγνεσϑαι 

᾽ ’ ’ Ἢ 

Οἱ πολλοὶ ἄνϑρωποι ὁπόσα ἐπιτηδεύουσιν ἡ ξη- 25 
» , ᾿ -᾿ γον Τὶ 

λοῦσιν. οὐδὲν αὐτῶν εἰδότες ὁποῖόν ἐστιν οὐδὲ ην- 
ΝΜ 2 Ι 3 Υ͂ 3 . ἢ ,. δό Ἃ 

τινα ἔχει ὠφέλειαν ἐπιτηδεύουσιν, ἀλλ᾽ ὑπὸ δοξῆης ἡ 
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ἡδονῆς ἢ συνηϑείας ἀγόμενοι πρὸς αὐτά. οὐδ᾽ αὖ " διαφέρονται, καὶ περὶ ἐσθῆτος καὶ περὶ τροφῆς καὶ ὅσων ἀπέχονται καὶ εὐλαβοῦνται μὴ πράττειν. εἰδό- ἀφροδισίων καὶ περὶ τιμῆς καὶ ἀτιμίας, κατὰ ἔϑνη τες ἃ βλάπτει ἀπέχονται οὐδὲ ὁποίαν τινὰ φέρει τὴν χαὶ πόλεις ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τῇ πόλει καϑ᾽ αὑτὸν βλάβην, ἀλλὰ καὶ τούτων ὕσα ὁρῶσι τοὺς ἄλλους εὐλα- ἕκαστος ἐσπούδακεν ὁ μὲν γῆν ὡς πλείστην κτήσα- 

5 βουμένους ἢ περὶ ὧν ἂν εἰς ἔϑος καταστῶσιν, ὥστε σϑαι, ὁ δὲ ἀργύριον, ὁ δὲ ἀνδράποδα. ὁ δὲ σύμπαντα 5 
εὐλαβεῖσϑαι, ἢ ἃ νομέξουσιν ἀηδῆ ἔσεσϑαι αὐτοῖς καὶ ταῦτα, ὁ δ᾽ ἐπὶ τῷ λέγειν ϑαυμάξεσϑαι καὶ διὰ τοῦ- 
πόνον τινὰ δοκεῖ ἔχειν, ὡς τὸ πολὺ ταῦτα ὑποπτεύ- ' το τῶν ἄλλων πλέον δύνασϑαι. ὁ δὲ αὐτὸ μόνον δει- οὐσι. καὶ τὸ μὲν τῆς ἡδονῆς καὶ τὸ τοῦ πόνου πᾶσι νὸς εἶναι καὶ τὴν ἐμπειρίαν τὴν περὶ τὰ πράγματα κοινόν" ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἧττον, οἵ δὲ μᾶλλον ὑπ’ αὐτῶνδου. ἐξήλωκεν, ὁ δὲ ἀπ᾿ ἄλλου τινὸς ἰσχύειν. ὁ δὲ τρυφὴν 

ι0 λοῦνται᾽ τὸ δὲ τῆς δόξης ἀνόμοιον καὶ οὐ ταὐτὸ πᾶσιν. ἢ ὡς πλείστην ἐπιτηδεύει. τούτων μὲν οὖν, ὅπερ ἔφην; τὸ ὅϑεν οἱ μὲν ταῦτα. οἵ δὲ ταῦτα ἐπαινοῦσι καὶ ψέ- ἢ οὐδὲν ἄν, ὡς εἰκός, ὀρϑῶς πράττοιεν οὐδὲ οἵ τὰ 
γουσι. πολλάκις τἀναντία. οἷον ἀλγεῖ μὲν ὅ τε Ἰνδὸς β κράτιστα δοκοῦντες ἐπιτηδεύειν. οὐ γὰρ εἰδότες τὸ καὶ ὁ “άκων τιτρωσκόμενος ἢ καόμενος καὶ ὅ τε Φρύξοιεν. βέλτιον ἢ τὸ χεῖρον ἢ τὸ συμφέρον αἱροῦνται οὐδέν. 
καὶ ὁ Τυδός" ἀλλ᾽ ἐχεῖνοι μὲν οὐχ ὑπείκουσι διὰτὸ ἢ ,νὕστις δ᾽ ἐπεϑύμησε φρονήσεως καὶ διενοήϑη πῶς χρὴ 

ι» ἠσκηκέναι, οὗτοι δὲ διὰ τ ὁ ἀσϑενεῖς καὶ ἀνάσκητοι ἐπιμεληϑέντα αὑτοῦ καὶ παίδευσιν τίνα παιδευϑέντα τὸ 
εἶναι. πάλιν ἥδεσθαι μὲν ἀφροδισίοις καὶ σιτίοις γενέσϑαι ἄνδρα ἀγαϑὸν καὶ διαφέροντα τῶν πολλῶν, 
καὶ ποτοῖς ἡδέσιν ἀνάγκη τόν τε Ἴωνα καὶ τὸν Θετ- τοῦτον ἐγώ φημι φύσεώς τε χρηστῆς τυχεῖν καὶ τύχης ταλὸν καὶ τὸν Ἰταλιώτην καὶ τὸν Γ ἕτην καὶ τὸν Ἰνδὸν β ὁμοίας. ἐλπὶς γὰρ ξητοῦντα καὶ παιδευόμενον ἐξευ- καὶ τὸν Σπαρτιάτην" ἀλλ᾽ οἵ μὲν οὐ πάνυ τι φροντί- ἢ ρεῖν τὸ δέον, καὶ πρὸς τί ὁρῶντα καὶ τί βουλόμενον 20 ξουσι τῶν ἡδέων, ἀρχὴν δὲ οὐδὲ πειρῶνται ἁπάντων. πάντα τἄλλα χρὴ πράττειν καὶ οἰκονομεῖν. ὁ δὲ τοῦτο 0 
οἱ δὲ ἀποϑανεῖν ἕλοιντ᾽ ἂν ὀλέγῳ πλέον ἡσϑέντες. τὸ ᾿ συνεὶς ἅπαντα ἂν ἤδη καλῶς διαπράττοιτο καὶ τὰ μεί- 
οὖν τῆς δόξης ἔοικεν εἶναι παντοδαπώτατον καὶ πλεί- ξω δοκοῦντα καὶ τὰ μικρότερα, καὶ εἴτε ἱππικῆς ἐπι- στη καὶ μεγίστη τούτου διαφορά. διώ τε τοῦτο ἐν τηδεύοι ἀγωνίαν εἴτε μουσικῆς εἴτε γεωργίας ἐπιμε- 
οὐδενὶ γένει τῶν ξῴων εὕροι τις ἂν τοσαύτην στάσιν λοῖτο εἴτε στρατηγεῖν ἐθέλοι ἢ ἄρχειν τὰς ἄλλας ἀρχὰς 2" οὐδὲ οὕτως ἐναντίον αὑτῷ τι γένος, οἷον ἵππων ἢ κυ- ἢ τἄλλα τὰ κοινὰ ἐν τῇ πόλει πράττειν, καλῶς ἂν 35 
νῶν ἢ λεόντων ἢ βοῶν ἢ ἐλάφων. ἀλλὰ τρέφονταί τε πάντα ποιήσειε καὶ περὶ οὐδὲν ἂν σφάλλοιτο. ἄνευ 
ὁμοίως καὶ γεννῶσι καὶ τρέφουσι καὶ ἐπὶ ταὐτὸ ὁρμῶσι Ὁ Ε δὲ τούτου καϑ᾽ ἕκαστον μὲν τῶν ἔργων ἐνέοτε αὑτῷ 
καὶ τῶν αὐτῶν ἀπέχονται τὰ ὅμοια. μόνῳ γὰρ συνέπον- β τὲ καὶ τοῖς ἄλλοις φαίνοιτο ἂν κατορϑῶν᾽ οἷον εἰγεωρ- 
ται ὡς τὸ πολὺ τῷ ἡδεὶ καὶ τὸ ἀλγεινὸν φεύγουσιν. β γῶν ἐπιτυγχάνοι περὶ τοὺς καρποὺς ἢ ἱππεύειν ἐμπει- 30 ἄνϑρωπος δὲ φύσει φρονήσεως μετέχων. ἀπολειπό- ρύτερος εἴη ἢ τὰ κατὰ μουσικὴν ἱκανῶς γιγνώσκων ἡ 30 
μενος δὲ αὐτῆς διὰ φαυλότητα καὶ ῥαϑυμίαν, δόξης ἰγωνιξόμενος δύναιτο τῶν ἀντιπάλων κρατεῖν. τὸ δὲ 
καὶ ἀπάτης ἔνδοϑεν μεστός ἐστι" καὶ πάντα ἀλλήλοις σύμπαν ἁμαρτάνοι ἂν πρὸς οὐδὲν ἀγαϑὸν οὐδὲ ὥστε 
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ὠφελεῖσϑαι ταῦτα ἐργαξόμενος. οὔκουν δυνατόν ἐστιν 
εὐδαιμονεῖν, ὥσπερ οὐδ᾽ εὐπλοῆσαι δύναταί τις οὐκ 
εἰδῶς ἔνϑα ἀμιμμμαν ναι ἐν τῷ πελάγει φερόμενος, νὺν 
μὲν ὀρϑῆς πλεούσης τῆς νεώς , ἂν οὕτω τύχῃ, νῦν δὲ 
ἀποκλινούσης, καὶ νῦν μὲν οὐρίου φερομένου τοῦ 
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ὥστε ταύτῃ μὲν οὐκ ἂν τις αὐτοῖς μέμψαιτο ὡς οὐκ 
αἰσϑανομένοις ὅτι σεμνόν τι καὶ τέμιον καὶ τοῦ παν- 
τὸς ἄξιον χρῆμα ἀρετή᾽ ἐπιϑυμοῦσί γε μὴν πάντων 
μᾶλλον ἢ ἀγαϑοὶ γενέσϑαι καὶ πράττουσι πάντα πρό- 

Ἢ δ’ 
τερον ἢ ὅπως σωφρονήσουσι καὶ φρόνιμοι ἔσονται καὶ 

205 ἢ πνεύματο " ς9 πάλιν δὲ ἐναντώου. χρὴ δὲ ὦ ὥσπερ ἐν λύρα αἰ δέκαιοι καὶ ἄνδρες σπουδαῖοι, καλῶς μὲν αὑτῶν δυ- 
τὸν μέσον φϑόγγον καταστήσαντες ἔπειτα πρὸς τοῦτον 
ἁρμόττονται τοὺς ἄλλους" εἰ ὃΣ μή, οὐδεμίαν οὐδέ- 
ποτε ἁρμονίαν ἀποδείξουσιν" οὕτως ἐν τῷ βίῳ συν- 
ἕντας τὸ βέλτιστον, καὶ τοῦτο ἀποδείξαντας πέρας 
πρὸς τοῦτο τἄλλα ποιεῖν" εἰ ὃὲ μή, ἀνάρμοστον αὐ- 
τοῖς καὶ ἐκμελῆ τὸν βίον εἰκός ἐστι γίγνεσθαι. 

ΠΕΡῚ ΑΡΕΤῊΣ 

“Ἵπορόν μοι δοκεῖ εἶναι ὅτι οἵ ἄνϑρωποι ἄλλα μὲν 
ἐπαινοῦσι καὶ ϑαυμάξουσιν, ἄλλων δὲ ἐφίενται καὶ 

ι5 περὶ ἄλλα ἐσπουδάκασιν. ἐπαινοῦσι μὲν γάρ, ὡς ἔπος 
εἰπεῖν, πάντες καὶ ϑεῖα καὶ σεμνά φασιν ἀνδρείαν 
καὶ δικαιοσύνην καὶ φρόνησιν καὶ συλλήβδην ἀ ἀρετὴν 
πᾶσαν. καὶ οὗς ὁ ἂν ἡγῶνται τοιούτους εἶναι ἢ γεγο- 
νέναι ἢ ἐγγύς, ϑαυμάξουσι καὶ ὑμνοῦσι" καὶ τοὺς 

0 μέν τινας ϑεούς, τοὺς δὲ ἥρωας ἀποφαίνουσιν, οἷον 
Ἡρακλέα καὶ “Ποσχόρους καὶ Θησέα καὶ “Ἵχιλλέα καὶ 
πάντας τοὺς ἡμεϑέους λεγομένους. οἷς ὃν ἂν ὅμοιον 
ὑπολαμβάνωσιν, ἕτοιμοί εἰσιν ὃ ἅπαντες ἐκείνῳ πεί- 
ϑεσϑαι καὶ ὑπηρετεῖν, ὅ,τι ἂν προστάττῃ, καὶ βασι- 

01 ΜΝ} 
018} 
Ι 

νάμενοι προΐστασϑαι,. καλῶς δὲ οἶκον οἰκῆσαι. καλῶς 
δὲ ἄρξαι πόλεως. εὖ δὲ πλοῦτον ἐνεγκεῖν. εὖ δὲ πε- 
νίαν. εὖ δὲ προσενεχϑῆναι φίλοις, εὖ δὲ συγγενέσι, 

δικαίως δ᾽ ἐπιμεληϑῆναι γονέων, ὁσίως δὲ ϑεραπεῦ- 
σαι ϑεούς. ἀλλ᾽ οἱ μέν τινες περὶ γεωργίαν πραγμα- 
τεύονται, οἵ δὲ περὶ ἐμπορίαν, οἱ δ᾽ ἐπὶ στρατείαν 
ὁρμῶσιν, οἵ δ᾽ ἐπ᾽ ἰατρικήν, οἱ δὲ οἰκοδομικὴν ἢ αυ- 
πηγικὴν ἐχμανϑάνουσιν, οἱ δὲ κιϑαρέξειν ἢ αὐλεῖν 
Ἢ “φᾳ,κ 9 Ν ἢ σκυτοτομεῖν ἢ παλαίειν. οἵ δὲ ὅπως δεινοὶ δόξουσι 

περὶ τὸ εἰπεῖν ἐν δήμῳ ἢ δικαστηρίῳ τὴν πᾶσαν 
σπουδὴν ἔχουσιν, οἱ δὲ ὅπως ἰσχυροὶ ἔσονται τὰ σώ- 
ματα. καίτοι τοὺς ἐμπόρους μὲν καὶ γεωργοὺς καὶ 
στρατιώτας καὶ ἰατροὺς καὶ οἰκοδόμους καὶ κιϑαριστὰς 
καὶ αὐλητὰς καὶ παιδοτρίβας. ἔτι δὲ τοὺς λεγομένους : 
δήτορας καὶ τοὺς πάνυ ἰσχύοντας τοῖς σώμασιν, ἀϑλί- 
ους καὶ δυστυχεῖς τοὺς πολλοὺς ἂν εὕροι τις ἢ 

μικροῦ δεῖν ἅπαντας. ἂν δὲ ἡ ψυχὴ ἔμφρων γένηται 
καὶ ὃ νοῦς ἀγαϑὸς καὶ ἱκανοὶ ὦσι τά τε αὑτῶν πρά- 
γματα ὀρϑῶς πράττειν καὶ τὰ τῶν ἄλλων, τούτους 
ἀνάγκη καὶ εὐδαιμόνως ξῆν. νομίμους ἄνδρας γενο- 

μένους καὶ ἀγαϑοῦ δαίμονος τυχόντας καὶ φέλους 

ὄντας τοῖς ϑεοῖς. οὐ γὰρ ἄλλους μὲν φρονέμους εἰκὸς 
εἷναι, ἄλλους δὲ ἐμπείρους τῶν ἀνθρωπίνων πρα- 

25 λέα καὶ ἃ , ᾿ ; δ θχοντα ἀποδεικνύναι ἑαυτῶν καὶ τὰ σφέτερα γμάτων, οὐδὲ ἄλλους μὲν τἀνθρώπεια ἐπέστασϑαι, ἄλ- 
ἐπιτ ἕέ » Ὗ ,»"Ἥ) ρθέπειν, ἀμ ἂν σώφρονα καὶ δίκαιον καὶ φρόνι- β λους δὲ τὰ ϑεῖα, οὐδὲ ἄλλους μὲν εἶναι τῶν ϑείων 
ον ὄντως ὑ 809 , ; μ 9 ὑπολαμβάνωσι καὶ ἁπλῶς ἄνδρα ἀγαϑόν. τἰ ἐπιστήμονας, ἄλλους δὲ ὁσίους" οὐδὲ ἄλλους μὲν 
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ὁσίους, ἄλλους δὲ ϑεοφιλεῖς" οὐδὲ ἕτεροι μὲν ἔσον- ἄλλου τυγχάνειν οὐδὲ ἄφρονα καὶ ἀγνοοῦντα ἃ δεῖ 
ται θεοφιλεῖς, ἕτεροι δὲ εὐδαίμονες" οὐδὲ ἕτεροι ποιεῖν καὶ ὧν ἀπέχεσϑαι. μετανοοῦντα ἐφ᾽ ἑκάστῳ 
μέν εἶσιν ἄνϑρωποι ἄφρονες, ἕτεροι δ᾽ ἀγνοοῦσι τὰ πρὸς ἕτερον ἱέναι. πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις ὁ μὲν ἀργυ- 
καϑ' αὐτοὺς πράγματα" οὐδὲ οἱ τὰ σφέτερα πράγ- ρέου δεόμενος ἢ ἱματίων ἢ οἰκίας ἢ ἄλλου του ἐπίστα- 

ἐβατα ἀγνοοῦσι, τὰ ϑεῖα ἴσασιν" οὐδὲ οἱ φαύλως ταί τε καὶ ξητεῖ παρὰ τῶν ἐχόντων λαβεῖν" ὃ δὲ νοῦν 
περὶ τῶν ϑείων ὑπειληφότες οὐκ ἀνύσιοί εἰσιν. ἢ οὐχ ἔχων οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο ἐπίσταται ὅτι οὐκ ἔχει 
οὐδέ γετοὺς ἀνοσίους οἷόν τε φίλους εἶναι ϑεοῖς, οὐδὲ νοῦν" ἀλλ᾽ αὑτῷ φησιν ἱκανὸς εἶναι καὶ ἰσχυρίξεται τοὺς μὴ φίλους ϑεοῖς μὴ ὃ υστυχεῖς εἶναι. διὰ τί ποτ ὁ τῇ ἀφροσύνῃ, πάντα πράττων καὶ λέγων ἀφρόνως, καὶ 
οὖν οἱ ὀρεγόμενοι ὅπως εὐδαιμονήσουσιν οὐ προϑυ- οὔ φησιν ἄδικος εἶναι οὐδὲ ἀνόητος οὐδὲ ἀκόλαστος, 

19 μοῦνται μὲν τοιούτους παρέχειν σφᾶς αὐτούς; ἃ δὲ ᾿ ἀλλ᾽ ὡς οἷόν τε ἱχανῶς περὶ ταῦτα ἔχειν, ὧν οὐδε- πράττοντας οὐδὲν αὐτοὺς κωλύει κακῶς καὶ ἀϑλίως ἢ μίαν πώποτε ἐπιμέλειαν ἐποιήσατο οὐδὲ ἔμαϑεν οὐδὲν 
ξῆν, πᾶσαν τούτων ἐπιμέλειαν ποιοῦνται; καίτοι τούτων ἕνεκεν. οὐδὲ γὰρ ἐπιστήμην εἶναι νομίξου- ἄνευ μὲν αὐλητῶν καὶ κιϑαριστῶν καὶ σκυτοτόμων σι. καϑ' ἣν εἴσονται τί πρακτέον αὐτοῖς ἢ τί μὴ πρα- 

ΜΕ πειδονριβῶν καὶ ῥητόρων καὶ ἰατρῶν οὐκ ἀδύ- ' χτέον καὶ πῶς βιώσονται ὀρϑῶς" ἀλλὰ τοὺς νόμους 
1 ΒΌΤΟΝ ἀνϑρώποις βιοῦν πάνυ καλῶς καὶ νομέμως, οἶμαι ἢ “1Ὲ αὐτοῖς ἱκανοὺς εἶναι πρὸς τοῦτο τοὺς γεγραμμένους" 
δ᾽ ἐγ ὦ καὶ δίχα 7 ἑωργῶν καὶ οἰκοδόμων. Σχύϑαι γοῦν ὅπως δὲ πείσονται τοῖς νόμοις καὶ ἑκόντες ποιήσουσι 
οὐδὲν κωλύονται οἵ νομάδες μήτε οἰκίας ἔχοντες μήτε τὰ ἐκείνοις δοκοῦντα οὐδὲν φροντίζουσι. καίτοι τί 
γῆν σπείροντες ἢ φυτεύοντες δικαίως καὶ κατὰ νό- ἧττον ὃ φόβῳ τοῦ κλέπτειν ἀπεχόμενος ἄκων. ἀλλὰ μους πολιτεύεσθαι" ἄνευ ὃὲ νόμου καὶ δικαίου μὴ ὃἢ μὴ μισῶν τὸ πρᾶγμα καὶ καταγιγνώσκων, κλέπτης 

20 καχῶς ξὴν ἀνθρώπους καὶ πολὺ τῶν ϑηρίων ὠμότε- ον τῶν ὑφαιρουμένων ἐστίν; εἰ μὴ καὶ τὸν ἡμέρας οὐ ρον οὐ δυνατόν. ἔτι δ᾽ ὅπου μὲν φαῦλοι σχυτοτόμοι κλέπτοντα, ἀλλὰ νυκτὸς γενομένης, κλέπτην οὐ φή- 
εἰσὶ καὶ γεωργοὶ καὶ οἰκοδόμοι, οὐδὲν ἐκεῖ διὰ τοῦτο ἢ σομὲν ἐν τῇ ἡμέρα. ἀλλὰ δίκαιον εἶναι. ἔπειτα δέον- 
συμβαίνει χαλεπόν, ἀλλὰ τὰ ὑποδήματα " καὶ πυροὶ «πὶ «ὐλλῶν τῶν ἀκωξούωνων καὶ κολαζόντων, ὡς οὐ 
ἐλάττους καὶ κριϑαί" ὅπου δὲ ἄρχοντες χείρους καὶ δυνάμενοι αὐτοὶ ἀπέχεσϑαι τῶν ἀδικημάτων. ἀλλὰ 

5. δικασταὶ καὶ νόμοι, τὰ πράγματα κάκιον ἔχει τῶν ἀν- β καὶ οἴκοι τοιοίδε ὄντες αἱροῦνται τοὺς νομοϑέτας καὶ ϑρώπων ἐκείνων καὶ ὁ βίος δυστυχέστερος καὶ στά- ἶ οἱντίϑενται τοὺς νόμους ὥσπερ εἰ ἄμουσοι ὄντες ἡροῦν- 
σεις καὶ ἀδικίαι καὶ ὕβρεις καὶ ἀσέβεια πολλὴ φύεται τὸ τοὺς μουσικοὺς καὶ οὐδὲν ἐπαΐοντες περὶ γεωμε- 
παρ᾽ αὐτοῖς. ἔτι δὲ σκυτοτόμον μὲν αὐτὸν οὐκ ὄντα ᾿ τρίας τοὺς γεωμέτρας. σημεῖον δὲ τῆς πονηρίας τῆς λυσιτελεῖ παρ᾽ ἄλλου πρίασϑαι ὑποδήματα, καὶ οἶχο- ' τῶν ἀνθρώπων" εἰ γὰρ ἀνέλοιεν τοὺς νόμους καὶ 

“ δομεῖν οὐκ ἐπιστάμενον ἄλλον ἐπὶ τούτῳ μισϑώσα- ἄδεια γένοιτο τοῦ τύπτειν ἀλλήλους καὶ ἀποκτείνειν σϑαι, καὶ γεωργὸν μὴ ὄντα σῖτον πρίασϑαι καὶ ὑσπρια᾽" καὶ ἁρπάξειν τὰ τῶν πέλας καὶ μοιχεύειν καὶ λωπο- ἄδικον δὲ αὐτὸν ὄντα οὐ λυσιτελεῖ τῶν δικαίων παρ᾽ δυτεῖν. τένας ἔσεσϑαι οἰητέον τοὺς ἀφεξομένους τού- 
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τῶν καὶ μὴ πάνυ ῥαδίως τε καὶ ἑτοίμως ἅπαντα ἐξα- 
μαρτεῖν βουλομένους: ὡς τὰ νῦν γε οὐδὲν ἡ ἧττον λαν-᾿ 
ϑάνομεν μετὰ κλεπτῶν καὶ ἀνδραποδιστῶν καὶ μοι- 
χῶν ξῶντες καὶ συμπολιτευόμενοι. καὶ κατὰ τοῦτο 
οὐδὲν βελτίους τῶν ϑηρέων ἐσμέν" καὶ γὰρ ἐκεῖνα 
ἂν φοβηϑῇ ἀνθρώπους φυλάττοντας ἢ κύνας, ἀπέχε- 
ται τοῦ ἁρπάαΐξειν. 

ΠΕΡῚ ΦΙΛΟΣΟΦΊΑΣ. 

, Ὑ , ᾿ ἤν Ζ. Φέρε. εἴ τινος ἀκούοις λέγοντος ὅτι βούλεται 
γεωργεῖν, μηδὲν δὲ πρὸς τοῦτο πράττοντα ὁρῴης αὐ- 

ι᾽0ὺ τόν, μήτε βοῦς ὠνούμενον ἢ τρέφοντα μήτε ἄροτρα 
κατασκευαζόμενον μήτε τἄλλα τὰ πρὸς τὴν γεῶρ- 
γίαν σκεύη, μηδὲ οἰκοῦντα ἐν ἀγρῷ αὐτὸν ἢ αὐτὸν 
μὴ κεκτημένον παρ᾽ ἄλλου μισϑωσάμενον, ἀλλ᾽ ἐν 
ἄστει τὰ πολλὰ διατρίβοντα περὶ τὴν ἀγορὰν καὶ τὸ 
γυμνάσιον καὶ περὶ πύτους ὄντα καὶ ἕ ἑταίρας καὶ τὴν 
τοιαύτην ῥαϑυμίαν, πότερον προσέξεις οἷς λέγει μαᾶλ- 
λον ἢ τοῖς πραττομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ; καὶ πότερα φή- 
σεις γεωργὸν εἷναιτὸν ἄνϑρωπον καὶ ἐργάτην ἢ τῶν 
ἀργῶν καὶ ῥαϑύμων:;: --- “1ῆλον ὃ ὅτι τῶν ἀργῶν. - ΣΖ. 
Εἶεν εἰ δὲ κυνηγέτης εἶναι λέγοι τις καὶ τὸν Ἱππό- 
λυτον αὐτὸν ἢ Μελέαγρον ὑπερβάλλειν τῇ τε ἀν- 

972 ἢ 
Ι 

δρείᾳ καὶ τῇ φιλοπονίᾳ, μηδὲν δὲ φαίνοιτο πράττων 511} 
ὅμοιον; μήτε κύνας κεκτημένος μήτε λίνα μήτε ἵππον 
μήτε ὅλως ἐπὶ ϑήραν ἐξιών, ἀλλὰ μήτε ὑπὸ ἡλίου τὸθ:Ν 
σῶμα ἐπικεκαυμένος μήτε ψύχους ἀνέχεσϑαι δυνά- 
μενος, ἐσκιατραφημένος δὲ καὶ ἁπαλὸς καὶ μάλιστα 
ἐοικὼς ταῖς γυναιξίν. ἔσϑ᾽ ὅπως ὑπολάβοις ἂν τά- 
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ληϑῆ λέγειν. τοῦτον καὶ προσήκειν τι αὐτῷ κυνηγε- 
σίων;:; 

γῶν μᾶλλον. οὗς λέγει τις. ἢ ἀπὸ τῶν ἔργων εἰδέναι 
χαὶ τεχμαίρεσϑαι τὸν ἑκάστου βίον. εἰ δέ τις ἐπαγ- 
γέλλοιτο μὲν ὡς μουσικὴν ἄριστα ἐπιστάμενος καὶ περὶ 
τοῦτο διατρίβων. μήτε δὲ αὐτοῦ κιϑαρίζοντος μηδεὶς 

πώποτε ἀκούσαι, ἀλλὰ μηδὲ κιϑάραν ἢ λύραν ἔχοντα 
ὁρῴη τις, μήτε λόγον τινὰ διεξιόντα τῶν κατὰ μουσι- 
χὴν δίχα γε τῆς ἐπαγγελίας καὶ τοῦ ἐπίστασϑαι φάσ- 
χειν τοῦ τε Ὀρφέως ἄμεινον καὶ τοῦ Θαμύρα, βλέποι 
δ᾽ αὐτὸν ἀλεκτρυόνας ἢ ὕρτυγας ϑεραπεύοντα καὶ 
τρέφοντα καὶ μετὰ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων ὡς τὸ 
πολὺ διατρίβοντα, πότερον τῶν μουσικῶν τοῦτον δεῖ 

ὑπολαμβάνειν ἢ τούτων τῶν ἀνθρώπων, μεϑ᾽ ὧν 
ἐστι καὶ οἷς ταὐτὰ ἐπιτηδεύει ; --- Ζῆλον ὅτι τούτων. 
-- 2. Ἐὰν δὲ ἀστρονόμος εἶναί τις ὑπισχνῆται καὶ 

Ά ᾿ ᾿ 
1 σαφέστατα ἐπίστασϑαι τὰς περιόδους καὶ πορείας καὶ 

τὰ ἀποστήματα πῶς ἔχουσι πρὸς ἄλληλα ἡλίου τε καὶ 
σελήνης καὶ τῶν λοιπῶν ἄστρων καὶ τὰ οὐράνια πάϑη. 
μηδὲν δὲ τοιοῦτον ἢ προῃρημένος μηδὲ περὶ ταῦτα 
φροντίζων, ἀλλὰ μᾶλλον συνὼν τοῖς κυβεύουσι καὶ 
μετ᾽ ἐκείνων ἑκάστοτε ξῶν καὶ βλεπόμενος. ἀστρονό- 
μὸν τοῦτον φήσεις ἢ κυβευτήν; --- Οὐ μὰ τὸν ΔΖ 
ἀστρονομίας ἡγησαίμην ἂν ἔγωγε προσήκειν αὐτῷ τι. 

πολὺ δὲ μᾶλλον κυβείας. ----- ΖΙύο δέ τινων τοῦ μὲν 
λέγοντος ὅτι πλεύσεται τὴν ταχίστην καὶ πολλὰ κερ- 
δανεῖ χρήματα ἀπὸ ἐμπορίας. μήτε δὲ ναῦς μήτε ναύ- 
τας παρεσκευασμένου μήτε φόρτον ἔχοντος μηδένα, 
ἀλλὰ μηδὲ προσιόντος ὅλως τῷ λιμένι μηδὲ τῇ ϑαλάτ- 
τῃ. τοῦ δὲ πραγβατευομένου περὶ ταῦτα καὶ πλοῖον : 
περισκοποῦντος καὶ κυβερνήτην καὶ χρήματα ἐμβαλ- 
λομένου πότερον αὐτῶν φήσεις ἐμπορίᾳ προσέχειν 
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Ἁ » Ἁ ’ ν᾿ τὸν νοῦν: τὸν λέγοντα ἢ τὸν πράττοντα καὶ πα- 

’ ᾿. " » "Ὅ ρασκευαξομενον τὰ τοῦ πλοῦ καὶ τὰ τῆς ἐμπορίας: --- ζ;ν 
Ἐγὼ μὲν τοῦτον. --- 4. Ἐπὶ παντὶ ἄρα τὸν μὲν λό- 
γον, εἰ καϑ᾽᾿ αὑτὸν λέγοιτο. μηδενὸς ἔργου προσόν- 

5 τος.) ἄκυρον ἡγήσει καὶ οὐ πιστόν" τὸ δ᾽ ἔργον αὐτὸ 
πιστόν τε καὶ ἀληϑές, ἐὰν καὶ μὴ προάγῃ λόγος; --- 
Οὕτω. --- 4. Πότερον οὖν γεωργίας μέν τινα ἔργα 
καὶ σκεύη ἢ ναυτιλίας καὶ ἄλλα τῷ κυνηγέτῃ προσή- 
χοντὰ καὶ τῷ ἀστρονόμῳ καὶ ἐπὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι. 

"9 φιλοσοφίας δὲ οὐδέν ἐστιν οἰκεῖον ἔργον οὐδὲ 
οὐδὲ παρασκευή; --- Πάνυ μὲν οὖν. --- 4. ᾽Δ4λλὰ 
ταῦτα μὲν ἄδηλα τὰ προσήκοντα τῷ φιλοσόφῳ καὶ φι- 
λοσοφίᾳ, τὰ δὲ τῶν ἐμπόρων καὶ γεωργῶν χαὶ μουσι- 
κῶν καὶ ἀστρονόμων καὶ ὧν νῦν δὴ εἶπον ἔκδηλα 

.» καὶ φανερά. --- Οὔ μοι δοκεῖ. --- 4. 4λλὰὲ δὴ καὶ λό- 
γοι τινές εἰσιν, ὧν δεῖ τὸν φιλοσοφοῦντα ἀκούειν. 

κι να " , καὶ μαϑήματα, ἃ δεῖ μανϑάνειν. καὶ δίαιτα, ἣν δεῖ 
διαιτᾶσϑαι, καὶ καϑόλου βίος ἄλλος μὲν τοῦ φιλοσο- 
φοῦντος. ἄλλος δὲ τῶν πολλῶν ἀνθρώπων" ὃ μὲν 

20 πρὸς ἀλήϑειαν καὶ φρόνησιν τείνων καὶ ϑεῶν ἐπιμέ- 
λειαν καὶ ϑεραπείαν, καὶ τῆς αὑτοῦ ψυχῆς μακρὰν 
ἀλαξονείας καὶ ἀπάτης καὶ τρυφῆς εὐτέλειάν τε καὶ 
σωφροσύνην. καὶ γὰρ στολὴ ἑτέρα μὲν τοῦ φιλοσο- 
φοῦντος, ἑτέρα δὲ τῶν ἰδιωτῶν καὶ κατακλίσεις καὶ 

25 γυμνάσια καὶ λουτρὰ καὶ ἡ ἄλλη δίαιτα. καὶ τὸν μὲν 
ἀκολουϑοῦντα καὶ τὸν χρώμενον τούτοις δεῖ νομίξειν 
ὡς φιλοσοφίᾳ προσέχοντα τὸν νοῦν" τὸν δὲ ἐν μηδενὶ 
τούτων διαφέροντα μηδὲ ὅλως ἕτερον ὄντα τῶν πολ- 

497)08 
- Γ , ᾿ Ἴ ’ λῶν ἕνα ἐκείνων ϑετέον, κἂν μυριάκις εἴπῃ τε καὶ Ἣι » , 

“ὦ« ᾽ “-» ΓΙ - 0 ἐπαγγείληται φιλοσοφεῖν ἐναντίον τοῦ δήμου τοῦ ᾽ Ἥ ’ Ὕ ᾿ - " “ϑηναίων ἡ Μεγαρέων ἢ παρὰ τοῖς “ακεδαιμονίων »" ω 3 3 ᾽ “"» ᾿ βασιλεῦσιν" ἀλλ᾽ ὠστέον τοῦτον τὸν ἄνϑρωπον εἰς 

ν 8758 πρᾶγμα} 

ΟΕΒΑΤΊΙΟ ΙΧΧΙ. 241 
Ν , ἢ 3 Ι 

τοὺς ἁλαξζόνας καὶ ἀνοήτους καὶ τρυφερούς. καίτοι 
᾽ ἤ ,] μουσικὸν μὲν οὐκ ἀδύνατον εἶναι μὴ πράττοντα τὰ 

αν -»" Ἵ Ἁ 3 3 τοῦ μουσικοῦ" ἡ γὰρ μουσικὴ οὐκ ἀναγκάζξει ἀεὶ 
, ΤΠ »νῳ" Ν - 3 Ἁ Μη η . ἩΜ προσέχειν αὑτῇ τὸν νοῦν καὶ μηδὲν ἀλλο ποιεῖσϑαι 

περὶ πλείονος. καὶ ἀστρονόμον ὄντα οὐδὲν ἴσως κω- 
λύει τρέφειν ἀλεκτρυόνας ἢ κυβεύειν" οὐδὲν γὰρ ἡ 
ἀστρονομία ἐμποδών ἐστι τὸ μὴ τὰ δέοντα ποιεῖν. καὶ 
νὴ 4έα ἱππικὸν γενόμενον ἢ κυβερνήτην ἀγαϑὸν ἢ 
γεωμέτρην ἢ γράμματα εἰδότα οὐδὲν ϑαυμαστὸν ἢ 
παρὰ ταῖς ἑταίραις ἢ ταῖς αὐλητρίσιν ὁρᾶσϑαι᾽" τὸ γὰρ 
ταῦτα ἐπίστασϑαι οὐδὲν ποιεῖ βελτίω τὴν τοῦ ἀν- 
ϑρώπου ψυχὴν οὐδὲ ἀποτρέπει τῶν ἁμαρτημάτων. 
φιλοσοφίᾳ δὲ προσέχων τις καὶ μετασχὼν τούτου τοῦ 
μαϑήματος οὐκ ἄν ποτὲ ἀποσταίη τῶν βελτίστων, 
οὐδὲ τούτων ἀμελήσας αἰσχρόν τι καὶ φαῦλον προέ- 
λοιτ᾽ ἂν πράττειν οὐδὲ ἀργεῖν καὶ ὀψοφαγεῖν καὶ με- 
ϑύυσκεσϑαι. τὸ γὰρ ταῦτα μὴ ϑαυμάζξειν καὶ τὴν τού- 
τῶν ἐπιϑυμίαν ἐξαιρεῖν τῆς ψυχῆς καὶ τοὐναντίον 
εἰς μῖσος αὐτῶν καὶ κατάγνωσιν προάγειν φιλοσοφία 
ἐστί. τὸ δέ γε φῆσαι φιλοσοφεῖν καὶ ἀλαξονεύεσϑαι. :0 

6 “- Ἁ ἣ 9 " καὶ αὑτὸν ἐξαπατῆσαι καὶ τοὺς ἄλλους οὐδὲν ἴσως 
κωλύει. 

ΠΕΡῚ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂. 

Εἰσὶν οἵ φασι δεῖν πάντα ἐν πᾶσιν εἶναι περιτ- 
τὸν τὸν φιλόσοφον καὶ ὁμιλῆσαι ἀνθρώποις φασὶ δεῖν 
εἶναι δεινότατον καὶ μηδέποτε σιγᾶν μηδὲ ἀπορεῖν :0 
λόγων τοιούτων πρὸς τοὺς παρόντας, οἵ δυνήσονται 
τέρπειν αὐτούςφ᾽ εἰ δὲ μή. φασὶν ἰδιώτην εἶναι τὸν 

10. Κ᾿. 10 

Ἐς- στρ στ πασαιθν, 

ἕ 

πᾷ 

ἘΣ ενΞα 

3.3. ἘΣ ΓΙ 
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μὴ παρεσκευασμένον οὕτω καὶ ὀλίγου ἄξιον. ἐγὼ δέ 
φημι τὰ μὲν δίκαια καὶ ἀληϑῆ λέγειν αὐτούς, τὰ δὲ 
οὔ. τὸ μὲν γὰρ διαφέρειν πανταχοῦ τὸν φιλόσοφον 
τῶν ἄλλων δοκοῦσί μοι ὀρϑῶς ἀξιοῦν" πλὴν εἰ μή γε 

5 καὶ τὰς τέχνας φασὶ δεῖν αὐτὸν ἁπάσας εἰδέναι καὶ 
βέλτιον κατὰ τὴν τέχνην ἅπαντα ποιεῖν τῶν δημιουρ- 
γῶν. οἰκίας τε οἰκοδομούμενον καὶ πλοῖα ναυπηγού-- 
μενον καὶ χαλκεύοντα καὶ ἐγδίνενοι καὶ γεωργοῦντα᾽ 
ὥσπερ ὁ Ἠλεῖος Ἱππίας ἠξίου σοφώτατος εἶναι τῶν 

1 Ἑλλήνων, οὐ μόνον ποιήματα παντοδαπὰ καὶ λόγους 05 
αὑτοῦ ποικίλους προφέρων Ὀλυμπίασί τε καὶ ἐν ταῖς 
ἄλλαις πανηγύρεσι τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ ἄλλα 
ἐπιδεικνὺς ἔργα, τόν τε δακτύλιον καὶ τὴν λήκυϑον 
καὶ στλεγγίδα καὶ ἱμάντα καὶ τὴν ξώνην, ὡς ἅπαντα 

1ὃ πεποιηκὼς αὐτός. οἷον ἀπαρχὰς τῆς σοφίας τοῖς ἜΔλ- 

λησιν ἐπιδεικνύων. σχεδὸν δὲ καὶ Ὅμηρος Ὀδυσσέα 
πονοήμων οὐ μόνον γνώμῃ διαφέροντα καὶ τῷ δύνα- 
σϑαι περὶ πραγμάτων βουλεύεσϑαι καὶ λέγειν δει- 
νότατα ἔν τε πλήϑει καὶ πρὸς ὀλίγους καὶ πρὸς ἕνα 

2 καὶ νὴ ΖΔέα γε ἐν ἐκκλησίᾳ τε καὶ παρὰ πότον, καὶ 
εἶ τύχοι μετά τινος βαδίζων ὁδόν. καὶ πρὸς βασιλέ ἑα 
καὶ πρὸς ἰδιώτην καὶ πρὸς ἐλεύϑερον καὶ πρὸς δοῦ- 
λον, καὶ αὐτὸν ἔνδοξον ὅ ὄντα καὶ βασιλέα καὶ αὖ πά- 
λιν ἀγνοούμενον καὶ πτωχόν, καὶ πρὸς ἄνδρα τε ὁ- 

Ὁ μοέως καὶ γυναῖκα καὶ κόρην, ἔτι δὲ μάχεσϑαι ἐπι- 
στάμενον, ἀλλὰ καὶ τῶν τοιούτων ἁπάντων ἔμπει- 
φον, τεκτονικῆς καὶ οἰκοδομέας καὶ ναυπηγικῆβ. πῶς 
γὰρ ἂν τὸ λέχος ἐποίησεν ἀποκόψας τὸν τῆς ἕλαας 
ϑαλλόν, εἰ μὴ τεκτονικῆς ἐπιστήμων ἦν; πῶς δ᾽ 

0 ὧν περιέβαλε τὸν ϑάλαμον, εἰ μὴ καὶ οἰκοδομῆσαι 
ἠπίστατο; πῶς δ᾽ ἂν εἰργάσατο τὴν σχεδίαν οὐκ ὧν 
ἔμπειρος ναυπηγίας ; τὰ δὲ περὶ φυτείαν καὶ γεωρ- 

ἡ Ν τοιούτου τινός; οὐ κατὰ τὴν τέχνην διαφέροντα᾽ 1 
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γίαν εὐϑὺς ἐκ παίδων ἐσπουδακὼς φαίνεται, παρὰ 
τοῦ πατρὸς δένδρα αἰτῶν καὶ ἀμπέλους. ἄλλως τε καὶ 
τοῦ πατρὸς γεωργοῦ ὄντος πάνυ ἐπιμελοῦς τε καὶ ἐμ- 
πείρου εἰκὸς ἡ ην αὐτὸν ταῦτα μὴ ἀγνοεῖν, ὅπου 7ὲ καὶ 
προκαλεῖται τὸν Εὐρύμαχον καὶ ἀμῆσαι καὶ ἀρόσαι. ὅ 
ἀλλά φησι καὶ τῶν τοιούτων ἔμπειρος εἶναι. μαγειρι- 
κῆς ὃὲ καὶ οὐνοχοΐας καὶ τῆς ἄλλης ἁπάσης διακονέας." 
ἅ φησι τοὺς χείρονας τοῖς ἀγαϑοῖς διακονεῖσϑαι. 
ταῦτα μὲν οὖν ἴσως Ἱππίας καὶ Ὀδυσσεὺς δεινὼ 
ἤστην" ἐγὼ δέ φημι τὸν φιλόσοφον τὰς μὲν τέχνας 10 98 Ἢ οὐχ οἷόν τε τὰς πάσας εἰδέναι" χαλεπὸν γὰρ καὶ μίαν 
ἀκριβῶς ἐργάσασϑαι" ποιῆσαι δ᾽ ἂν ἅπαντα βέλτιον 
ῦ,τι ἂν τύχῃ ποιῶν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, καὶ τὰ 
κατὰ τὰς τέχνας , ἂν ἄρα ἀναγκασϑῇ ποτὲ ἅψασϑαι 

τοῦτο γὰρ οὐχ οἷόν τε; τοῦ τέκτονος τὸν ἰδιώτην 
ἄμεινον ποιῆσαί τι κατὰ τὴν τεκτονικὴν ἢ τοῦ γεωρ- 
γοῦ τὸν οὐκ ὄντα γεωργίας ἔμπειρον ἐν τῷ ποιεῖν τι 
τῶν γεωργικῶν ἐμπειρότερον φανῆναι. ποῦ δ᾽ 
διαφέροι: τῷ συμφερόντως ποιεῖν ἢ μὴ ποιεῖν καὶ 10 
ὅτε δεῖ καὶ ὅπου καὶ τὸν καιρὸν γνῶναι τοῦ δημιουρ- 
γοῦ μᾶλλον καὶ τὸ δυνατόν. αὐτίκα οὐ δοκεῖ μοι 
“αέδαλος καλῶς εἰργάσϑαι ἐν Κρήτῃ τὸν “αβύριν- 
δν, οὗ δἰσερχόμενοι ἀπώλλυντο οὗ πολῖται αὐτοῦ 
καὶ αἱ πολίτιδες. οὐ γὰρ δικαίως εἰργάσατο συμ- Ὁ 
πράττων τῇ νόσῳ τῆς Πασιφάης. οὐδὲ ὀρϑῶς εἰργά- 
σατο" οὐ γὰρ συνέφερεν οὐδὲ ἦν δίκαιον οὐδὲ κα- 
λὸν τοιαῦτα συμπράττειν, οὐδὲ μηχανὰς εὑρίσκειν 
ἐπὶ τὰ αἰσχρὰ καὶ ἀνόσια οὐδὲ ὡς τὸν Ἴκαρον ἐπτέ- 
ρῶσεν,. εἰ χρὴ πιστεύειν τῷ μύϑῳ, καλῶς ἐξευρεῖν 80 
φημι τήνδε τὴν μηχανήν" οὐ γὰρ δυνατὰ ἐμηχα- 

"νᾶτο, πτέρυγας ἀνθρώπῳ προστιϑείς. οὐκοῦν διέ- 
10} 

τσ Ψ τῷ οπιῖαι ααπασαν ἀϑωσι - Φ.. 

ΕΟ - 

ὩΞΏρε. 
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φϑειρε τὸν υἱόν. ἔοικε δὲ καὶ Ὅμηρος λοιδορεῖν 
τινα τέχτονα τῶν Τρώων, οὐ καλῶς ἐργασάμενον 
τὰς ναῦς τῷ ᾿Δλεξάνδρῳ, αἷς ἔπλευσεν εἰς τὴν Ἐλ- 
λάδα, οὐδὲν ὁ ἔχων αἰτιάσασϑαι κατὰ τὴν τέχνην. φησὶ 

5. γάρ, 
ὃς καὶ ᾿Δλεξάνδρῳ τεχτήνατο νῆας ἐΐσας, 
ἀρχεκάκους, 

, Ἁ - “-- Γ - - , Ἂν" οὔκ ἐγκωμιάξων αὐτὸν ἐν τῇ ποιήσει τῶν νεῶν. ἀλλα“ 
ψέγων πολὺ μᾶλλον ἢ εἰ λέγων αὐτὸν ποιῆσαι τὰς 

Ἄ»ν»ν 
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στάμενος" οὐ μέντοι τὰ τοιαῦτα, ἃ μὴ ϑαυμάξεται 
παρὰ τοῖς ἀνϑρώποις, ἀλλὰ ἐφ᾽ οἷς στεφανωϑῆναι 
ἔστι, κηρύττειν καὶ ἄδειν πρὸς κιϑάραν καὶ ὍΨ 
δεῖν καὶ παλαίειν καὶ παγκχρατιάξειν. φασὶ δὲ καὶ 
γράφειν καὶ πλάττειν ἱκανὸν αὐτὸν εἶναι καὶ αὐλεῖν 
τῷ τε στόματι καὶ ταῖς μασχάλαις ἀσκὸν ὑποβαλόντα, 
ὅπως διαπεφευγὼς ἦ τὸ αἰσχρὸν τὸ τῆς ᾿4ϑηνᾶς. 
οὔκουν ὑπῆρχε σοφός. 

10 ναῦς ἢ βραδείας ἡ ἄλλο τι ἁμάρτημα ἐχούσας ἤτιᾶτο 
περὶ τὴν ναυπηγίαν. ψέγει δὲ ὁ ὁμοέως καὶ κυνηγέτην 
τινὰ καὶ καταγελᾷ τῆς ἐμπε τι εἰς οὐδὲν δέο ΜΒ ινὰ καὶ ΨΨΑΡ ἧς » ἐφέας, ὅτε εἰς " Ε" ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΌΣ. ἐκέκτητο αὐτήν, ἀλλὰ τὰ μὲν ϑηρία ἠπίστατο βάλ- 
λειν. ἐν δὲ τῷ πολέμῳ οὐκ ἐτύγχανεν οὐδενός, ἀλλ᾽ 

ἀχρεῖος ἦν διὰ τὴν δειλίαν, καὶ οὔ φησιν αὐτῷ τότε 
βοηϑῆσαι τὴν ᾿Ἄρτεμιν. οὐκοῦν ἐκ τούτων δῆλον ὃ ὅτι 
δεῖ φρονήσεως καὶ ἀρετῆς καὶ πρὸς ἃ ἐπίστανται οἱ 
ἄνϑρωποι καὶ πρὸς ἃ οὐκ ἐπίστανται" 
ἅπαντα διαφέροι πάντων ὃ σώφρων, οἷον χρὴ εἶναι 
τὸν φιλόσοφον, καὶ ποιῶν τι τούτων καὶ μὴ ποιῶν, 
κἂν ὁπωσοῦν ποιῇ κατὰ τὴν τέχνην. ὡς δὲ τῶν ξζωγρᾶ- 
φῶν γράψει κρεῖττον οὐκ ὧν ξωγράφος, ἢ ἢ τῶν ἰατρῶν 
ἄμεινον ϑεραπεύσει κατὰ τὴν ἐατρικὴν οὐκ ὧν ἰα- 
τρός, ἢ τῶν μουσικῶν μουσικώτερον ἄσεται οὐκ ὧν 

ὅ ἔμπειρος μουσικῆς ἢ μετρίως ἔμπειρος γεγονώς, ἢ 
τῶν ἀριϑμητικῶν περὶ τοὺς ἀριϑμοὺς ἢ τῶν γεῶμε- 
τρῶν ἐμπειρότερος φανεῖται περὶ γεωμετρίαν ἢ περὶ 
φυτείαν τῶν “γεωργῶν ἢ περὶ κυβερνητικὴν τῶν κυ- 
βερνητῶν, ἢ σφάξει ϑᾶττον τῶν μαγείφων ἢ διελεῖ 
δέον διελεῖν τῶν αὐτὸ τοῦτο ἔργον πεποιημένων, οὐ 
χρὴ διανοεῖσϑαι. καίτοι τῶν νῦν βασιλέων τις ἐπεϑύ-᾽ 
μέι σοφὸς εἶναι τὴν τοιαύτην σοφίαν, ὡς πλεῖστα ἐπι- 

καὶ οὕτως ἄνοην ἢ 

“518 

1 

Διὰ τί ποτε οἱ ἄνϑρωποι, ὅταν μέν τινα ἴδωσιν 
αὐτὸ μόνον χιτῶνα ἔχοντα, οὔτε προσέχουσιν οὔτε 
διαγελῶσι. λογιζόμενοι τυχόν, ναύτης ἐστὶν ὃ ἄν- 
ϑρῶπος καὶ ὅτι οὐδὲν δεῖ καταγελᾶν τούτου ἕνε- 
κα᾿ ὁμοέως οὐδ᾽ εἴ τινα ἴδοιεν γεωργοῦ στολὴν 
ἔχοντα ἢ ποιμένος ἐξωμέδα ἡ ἢ διφϑέραν ἐνημμένον ἢ 
κοσύμβην ὑποδεδυκότα οὐ χαλεπαίνουσιν ,ν ἀλλ᾽ οὐδὲ 
προσποιοῦνται τὴν ἀρχήν, “ἡγούμενοι προσήκειν τὴν 
στολὴν ταύτην τῷ τοιοῦτόν τι πράττοντι. τούς γε 
μὴν καπήλους ἕκάστοτε ὁρῶντες πρὸ τῶν καπηλείων 

ἐς μἀνεξωσμένους οὐδέποτε τωϑαζουσι. ἩΡἀμμμμ νη δ᾽ 
ἂν τοὐναντίον, εἰ μὴ οὕτως ἐνεσκευασμένοι εἶεν, ὡς 
οἰκείου τοῦ σχήματος ὑπάρχοντος τῇ ἐργασίᾳ, ἣν με- 
ταχειρίζονται" ἐπειδὰν δέ τινα ἴδωσιν ἀχέτωνα ἐν 
ἱματίῳ κομῶντα τὴν κεφαλὴν καὶ τὰ γένεια, οὐχ 
οἷοέ τέ εἶσι πρὸς τούτους τὴν ἡσυχίαν ἄγειν οὐδὲ σιγῇ 
παρέρχεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐφίστανται καὶ ἐρεϑίζουσι καὶ 
ἤτοι κατεγέλασαν ἢ ἐλοιδόρησαν ἢ ἐνίοτε ἕλκουσιν 
ἐπιλαβόμενοι, ὅταν τινὰ ὁρῶσι μὴ πάνυ ἐρρωμένον 



». 
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αὐτὸν μηδὲ ἄλλον μηδένα παρόντα τὸν ἐπιβοηϑή- 
σοντα, καὶ ταῦτα εἰδότες ὅτι τοῖς καλουμένοις φιλο- 

ν 3838 σόφοις συνήϑης ἐστὶν ἡ στολὴ αὕτη καὶ τρόπον τινὰ 
ἀποδεδειγμένη. ὃ δὲ ἔτι τούτου παραδοξότερον᾽ 

» ἔνϑα γὰρ ἐνίοτε βλέπουσιν ἀνθρώπους, τοὺς μέν 
τινας πίλους ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς ἔχοντας, ὡς νῦν τῶν 
Θρακῶν τινες τῶν Γετῶν λεγομένων, πρότερον δὲ 
“ακεδαιμόνιοι καὶ Μακεδόνες, ἄλλους δὲ τιάραν καὶ 
ἀναξυρίδας, καϑάπερ οἶμαι Πέρσαι τε καὶ Βάκτριοι 
καὶ Παρϑυαῖοι καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν βαρβάρων᾽ οἱ δ᾽ 
ἔτι τούτων ἀτοπώτεροι εἰώϑασιν ἐπιδημεῖν πτερὰ 
ἔχοντες ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς ὀρθά, ὥσπερ Νασάμωνες. 
οὔκουν οὐδὲ τούτοις πάνυ τι τολμῶσι πράγματα παρ- 
ἔχειν οὐδ᾽ ἐνοχλεῖν προσιόντες. καίτοι Γέτας μὲν ἢ 

" Πέρσας ἢ Νασάμωνας, τοὺς μὲν οὐ πολλοὺς βλέ- 
πουσι, τοὺς δὲ σπανίως ἐπιδημοῦντας. τῶν δὲ τοι- 
οὕτων ἀνθρώπων ὀλίγου νῦν μεστὰ πάντα, καὶ σχε- 
δὸν πλείους γεγόνασι τῶν σκυτοτόμων καὶ κναφέων 
καὶ τῶν γελωτοποιῶν ἢ ἄλλην ὁποίαν βούλει τέχνην 

0 ἐργαξομένων " ὥστε καὶ ἐφ᾽ ἡμῶν ἴσως ῥδηϑῆναι εἰ- 
χύτως ὅτι πλεῖ πάντα ὁμοίως ἀκάτια καὶ πᾶσα βοῦς 
ἀροτριᾷ. οὐ τοίνυν κατὰ τοῦτο μόνον συνήϑης αὐτοῖς 
ἡ ὄψις, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀγάλματα ὁρῶσιν ἐν τοῖς ναοῖς, 
οἷον Ζϊὼὸς καὶ Ποσειδῶνος καὶ ἄλλων πολλῶν ϑεῶν 

5 ἀγάλματα, ἐν τοιαύτῃ διαϑέσει τοῦ σχήματος. παρὰ 
μὲν γὰρ Αἰγυπτίοις καὶ Φοένιξι καὶ ἑτέροις τισὶ τῶν 
βαρβάρων οὐχ ὁ αὐτὸς τύπος τῶν ἀγαλμάτων, ὥσπερ 
οἶμαι παρὰ τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ πολὺ διαφέρων. ἐν- 
ϑάδε δὲ ὃ αὐτός ἐστι. καὶ ἀνδρῶν εἰκόνας ὁρῶσι πο- 
λιτῶν τῆς πόλεως καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ ἐν τοῖς ἱεροῖς, Ἢ 

- [ν 

στρατηγῶν καὶ βασιλέων οὕτως ἀνακειμένας, γένεια Ν 
καϑεικότων. ἀλλὰ τί δεῖ ταῦτα λέγειν; σχεδὸν γάρ τι 
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καὶ τῶν Ἑλλήνων οἱ πλείους ὁμοίως πρὸς τοῦτο ἔχου- 
σι, καὶ οὐδὲν αὐτοὺς ἡ συνήϑεια ἀποκωλύει τὸ μὴ οὐκ 
ἐρεσχηλεῖν μηδὲ ὑβρίζειν, ἐπειδάν τινα ἴδωσι τοι- 
οὔτον. λέγω δὲ τῶν πολλῶν καὶ ἀδόξων, οὗς μὴ δε- 
δοέίκασιν ὡς ἱκανοὺς ἀμύνεσθαι" ἐπεὶ τούς γε τοιού- 
τους σχεδὸν δυσωποῦνται καὶ ϑαυμάξουσι. τυχὸν 
οὖν τοιοῦτόν ἐστι τὸ γιγνόμενον. τοὺς μὲν ναύτας 
καὶ τοὺς γεωργοὺς καὶ ποιμένας, ἔτι δὲ Πέρσας καὶ 
Νασάμωνας, οὐκ οἴονται καταφρονεῖν αὑτῶν οὐδὲ 
εἶναι πρὸς αὑτοὺς οὐδένα ἐκείνοις λόγον, ὅϑεν οὐδὲν 
φροντέξουσι. τοὺς μέντοι φιλοσόφους ὑπονοοῦσιν, ὡς 
καταφρονοῦντας αὐτῶν καὶ καταγιγνώσκοντας πολ- 
λὴν ἀμαϑέαν καὶ δυστυχίαν, καὶ ὅτι φανερῶς μὲν 
οὐ καταγελῶσιν, ἰδίᾳ δὲ παρ᾽ αὑτοῖς οὕτως ἔχουσιν, 
ὡς πάντας ἀϑλίους ὄντας τοὺς ἀπαιδεύτους, ἀρξα- 
μένους ἀπὸ τῶν πλουσίων δὴ καὶ μακαρίων δοκούν- 
των. οὗς αὐτοὶ ξηλοῦσι καὶ μικρὸν διαφέρειν οἴονται 
τῶν ϑεῶν εὐδαιμονίας ἕνεκεν" καὶ ὅτι ἀτιμάξοιεν 
καὶ διαγελῷεν, ὡς πολυτελῶς ἐσϑίοντάς τε καὶ πέ- 

νοντας καὶ καϑεύδειν μαλακῶς βουλομένους καὶ μετὰ 
γυναικῶν ἑκάστοτε ὡραίων καὶ παίδων ἀναπαύεσϑαι 
καὶ πολλὰ χρήματα ἔχειν καὶ ϑαυμάξεσϑαι ὑπὸ τοῦ 
πολλοῦ ὄχλου καὶ περιβλέπεσϑαι" ὧν οὐδὲν ἡγοῦν- 

ται μεῖξον οὐδὲ κάλλιον. διὰ δὴ ταύτην τὴν ὑποψίαν 
δυσχεραίνουσι τοὺς μὴ ταὐτὰ σφίσι ϑαυμαζοντας : 
μηδὲ τιμῶντας μηδὲ τὴν αὐτὴν περὶ τῶν μεγίστων 
ἔχοντας διάνοιαν. οὐκοῦν προκαταλαμβάνουσιν αὖ- 
τοὶ λοιδοροῦντες καὶ τωϑαξοντες, ὡς ἀϑλίους καὶ 

ἀνοήτους, εἰδότες ὅτι εἰ μὲν τούτους ἀποφανοῦσιν 
ἄφρονας καὶ μαινομένους, ἅμα καὶ αὑτοὺς ἀποδεί- : 
ξουσι σωφρονοῦντας καὶ νοῦν ἔχοντας" εἰ δὲ πάρα- 
χωρήσουσιν, ὡς τούτων ἃ χρὴ γιγνωσκόντων καὶ 

ν ἢ 
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πολλοῦ ἀξίων, ἅμα καὶ αὑτοὺς ὁμολογήσουσι δυστυ- 
χεῖς καὶ ἀναισϑήτους χαὶ οὐδὲν εἰδότας ἁπλῶς ὧν 
προσήκει ἀνϑ ὥπους ἐλευϑέρους εἰδέναι. ἔτι δὲ ἐᾶνοιν 9 ή 9 
μέν τινα ἴδωσιν ὡς ναύτην ἐσταλμένον, ἴσασι τοῦτον 

" πλευσόμενον, κἂν ὡς γεωργὸν ἕτερον, γεωργήσοντα" 
τὸν γὲ μὴν ποιμένος ἔχοντα στολὴν ἴσασι καὶ τοῦ- 
τον ὅτι ἄπεισιν ἐπὶ τὰ πρόβατα καὶ περὶ ἐκεῖνα δια- 
τρίψει; ὥστε ὑπ᾽ οὐδενὸς λυπούμενοι τούτων ἐῶσιν 
ἀὐτούς ὅταν δέ τινα ἴδωσι τὸ σχῆμα ἔχοντα τὸ τοῦ 

10 φιλοσόφου, λογίζονται ὅτι οὗτος οὔτε πρὸς τῷ πλεῖν 
ἐστιν οὔτε πρὸς γεωργίᾳ οὔτε προβάτων ἕνεκεν οὕ- 
τῶρ ἔσταλται, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώπους παρεσκεύασται, 
ὡς νουϑετήσων τε καὶ ἐξελέγξων καὶ οὐδέν τι ϑω- 
πεύσων οὐδένα αὐτῶν οὐδὲ φεισόμενος οὐδενός, 

ιὸ τοὐναντίον δὲ κολόσων ὡς ἂν , δύνηται αὐτοὺς μά- 
λιστα τῷ λόγῳ καὶ ἐπιδείξων οἷοί εἰσιν. οὔκουν δύ- 
νανται ἡδέως ὁρᾶν αὐτούς, ἀλλὰ προσκρούουσι καὶ 
διαμάχονται, ὥσπερ οὐδ᾽ οἱ παῖδες ἡδέως ὁρᾶν δύ- 
νανται οὗς ἂν ἴδωσι παιδαγωγῶν σχῆμα ἔχοντας καὶ 

0 παρεσκευασμένους οὕτως ὡς ἐπιπλήξοντας αὐτοῖ: 
καὶ οὐκ ἐπιτρέψοντας ἁ ἁμαρτάνειν οὐδὲ ῥαϑυμεῖν. εἰ 
γάρ τοι καὶ τοῖς παισὶν ἐξῆν τῶν τοιούτων καταγε- 
λᾶν καὶ ὑβρίζειν, οὐδὲν ἂν πρότερον τούτου ἐποίουν. 
οὐ μέντοι ἅπαντες ἀπὸ ταύτης τῆς διανοέας προσέρ- 

ὁ χονται καὶ ἐνοχλοῦσιν. ἀλλ᾽ ἔστι γένος ἀνθρώπων 
πολυπραγμονοῦν τοιαύτην πολυπραγμοσύνην καὶ 
τρόπον τινὰ οὐ πονηρῶν" οὗτοι προσίασιν οὗς ἂν 
ἡγῶνται φιλοσόφους ἀπὸ τῆς στολῆς ὡς ἀκουσόμενοί 
τι παρ᾽ αὐτῶν σοφὸν καὶ ὃ οὐκ ἂν παρ᾽ ἑτέρου ἀκού- 

30 σειαν, πυνϑανόμενοι καὶ περὶ Σωκράτους, ὅτι σο- 
φός τε ἦν καὶ διαλέγοιτο τοῖς προσιοῦσι λόγους φρο- 
νίμους. καὶ περὶ Διογένους, ὅτι καὶ αὐτὸς πρὸς 
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ἅπαντα εὐπόρει λόγου καὶ ἀποκρίσεως. καὶ τὰ μὲν 
τούτου καὶ διαμνημονεύουσιν οἱ πολλοί, τὰ μέν 
τινα ἴσως εἰπόντος αὐτοῦ. τὰ δὲ καὶ ἄλλων συνϑέν- 
τῶν. τῶν γε μὴν ἑπτὰ σοφῶν τὰς γνώμας ἀκούουσι 
καὶ ἐν “Ζελφοῖς ἀνατεϑῆναι πρότερον, οἷον ἀπαρχάς 
τινας τῆς σοφίας τῆς ἐκείνων καὶ ἅμα τῆς τῶν ἀν- 
ϑρώπων ἕνεκεν ὠφελείας, ὡς τῷ ὄντι δὴ ϑεῖα ταῦτα 
καὶ σχεδόν τι τῶν χρησμῶν ϑειότερα, οὗς ἡ Πυϑία 
ἔχρα καϑίξουσα ἐπὶ τοῦ τρίποδος. ἐμπιμπλαμένη τοῦ 

’ . " , Ἶ ᾽ Ἷ “Ν᾽ πνεύματος. τὸ γὰρ αὐτῷ χρησϑὲν ἕκαστος ἀκούσας 
ἄπεισι. καὶ οὐκ ἀνατίϑεται ταῦτα , ὥστε δὴ καὶ πᾶ- 
σιν ἀνϑρώποις εἶναι γνώριμα" τὰ δὲ ἐκείνων δόγμα- 
τα κοινὰ ἀπεδείχϑη τοῖς ἀφικνουμένοις παρὰ τὸν 
ϑεὸν, ὡς ὁμοίως συμφέρον πᾶσιν εἰδέναι καὶ πείϑε- 
σϑαι. εἰσὶ δὲ οἱ καὶ τὸν Αἴσωπον οἴονται τοιοῦτόν 
τινα γενέσθαι, σοφὸν μὲν καὶ φρόνιμον, αἷμύλον 
ὃὲ ἄλλως καὶ συνϑεῖναι λόγους ἱκανόν, οἵων αὐτοὶ 
ἥδιστ᾽ ἂν ἀκούοιεν. καὶ τυχὸν οὐ παντάπασι ψευδῆ 
οἴονται. εἰ τῷ ὕντι Αἴσωπος τοῦτον τὸν τρόπον 
ἐπειρᾶτο νουϑετεῖν τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἐπιδεικνύναι 
αὐτοῖς ἅττα ἁμαρτάνουσιν, ὡς ἂν μάλιστα ἠνείχοντο 
αὐτόν, ἡδόμενοι ἐπὶ τῷ γελοίῳ καὶ τοῖς μύϑοις" 
ὥσπερ τὰ παιδία ταῖς τέτϑαις μυϑολογουμέναις προσ- 
ἔχουσί, τὲ καὶ ἥδονται. ἀπὸ δὴ τῆς τοιαύτης. δόξης, 
ὡς καὶ παρ᾽ ἡμῶν ἀκουσόμενοί τι τοιοῦτον οἷον 41- 
σωπος ἔλεγεν ἢ ὁποῖον Σωκράτης ἢ ὁποῖα Ζιογένης, 
προσίασι καὶ ἐνοχλοῦσι καὶ οὐ δύνανται ἀπέχεσθαι; 
ὃν ἂν ἴδωσιν ἐν τούτῳ τῷ σχήματι, οὐ μᾶλλον ἢ τὰ 
ὄρνεα, ἐπειδὰν ἴδωσι γλαῦκα, ἐφ᾽ ὦ καὶ συνετίϑει 
λόγον “Αἴσωπος τοιοῦτον, ὡς τὰ ὄρνεα συνῆλϑε πρὸς 
τὴν γλαῦκα καὶ ἐδεῖτο τῆς μὲν ἀπὸ τῶν οἰκοδομημά- 
τῶν σκέπης ἀπανίστασϑαι, πρὸς δὲ τὰ δένδρα τὴν 
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καλιών, ὥσπερ καὶ αὐτά, καὶ τοὺς τούτων μεταπή- 
γνυσϑαι κλῶνας, ἀφ᾽ ὧν καὶ ἄδειν ἔστιν εὐσημότε- 
ρον" καὶ δὴ καὶ πρὸς δρῦν ταυτηνὶ ἄρτι φυομένην, 
ἐπειδὰν πρὸς ὥραν ἀφίκηται. ἑτοίμως ἔχειν ἵξάνειν 
καὶ τῆς χλοερᾶς κόμης. ἀπόνασϑαι. ἀλλ᾽ οὖν τήν γε 
γλαῦκα μὴ τοῦτο τοῖς ὀρνέοις ποιεῖν παραινεῖν μηδὲ 
φυτοῦ βλάστῃ ἐφήδεσϑαι ἰξὸν πεφυκότος φέρειν, 
πτηνοῖς ὄλεϑρον. τὰ δὲ μήτε τῆς συμβουλῆς ἀποδέ- δ᾽ 
χεσϑαι τὴν γλαύκα᾽" τοὐναντίον δὲ ἔχαιρε τῇ δρυὶ 

1:0 φυομένῃ" ἐπειδὴ δὲ ἱκανὴ ἦ ἡν, καϑίσαντα ἐπ᾽ αὐτὴν 
ἦδε. γενομένου ὃὲ τοῦ ἐξοῦ ῥαδίως ἤδη ὑπὸ τῶν 
ἀνθρώπων ἁλισκόμενα μετενόουν καὶ τὴν γλαῦκα 
ἐθαύμαξον ἐπὶ τῇ συμβουλῇ. καὶ νῦν ἔτι οὕτως ἔχου- 
σιν, ὡς δεινῆς καὶ σοφῆς οὔσης αὐτῆς ν καὶ διὰ τοῦτο 

τῆς συνουσίας. ἔπειτα οἶμαι προσίασι μάτην ἐπὶ κα- 
κῷ. ἡ μὲν γὰρ ἀρχαία γλαὺξ τῷ ὄντι φρονίμη τε ἦν 
καὶ συμβουλεύειν ἐδύνατο" αἵ δὲ νῦν μόνον τὰ πτερὰ 
ἔχουσιν ἐκείνης καὶ τοὺς ὀρθαλμοὺς καὶ τὸ ῥάμφος, 
τὰ δὲ ἄλλα ἀφρονέστεραί εἰσι τῶν ἄλλων ὀρνέων. 
οὔκουν οὐδὲ ἑ ἑαυτὰς δύνανται οὐδὲν ὠφελεῖν" οὐ γὰρ 
ἂν παρὰ τοῖς ὀρνιϑοϑήραις ἐτρέφοντο δεδεμέναι καὶ 
δουλεύουσαι. καὶ ἡμῶν ἕκαστος τὴν μὲν στολὴν ἔχει 
τὴν Σωκράτους καὶ “Πιογένους. τὸ δὲ φρονεῖν πολλοῦ 
δέομεν ὅμοιοι εἶναι τοῖς ἀνδράσιν ἐκείνοις ἢ ξὴῆν 
ὁμοίως αὐτοῖς ἢ λόγους τοιούτους διαλέγεσϑαι. τοι- 
γάρτοι οὐδὲν ἄλλο ἢ βλεπόμενοι ὥσπερ εἰ γλαῦκες. 
ὄχλον πολὺν συνάγομεν τῷ ὄντι ὀρνέων. αὐτοί τε ὄν- 
τὲς ἠλίϑιοι καὶ ὑφ᾽ ἑτέρων τοιούτων ἐνοχλούμενοι. 
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᾿4ρά γε τὸ πιστεύεσϑαι τοῖς πιστευομένοις ἀγα- 
ϑόν ἐστι καὶ τοιοῦτον οἷον τὸ πλουτεῖν καὶ τὸ ὑγιαί- 
νειν καὶ τὸ τιμᾶσϑαι τοῖς τιμωμένοις καὶ ὑγιαίνουσι 
καὶ πλουτοῦσιν, αὐτοῖς ἐκείνοις τινὰ φέρον ὠφέλειαν; 
λέγω δὲ οἷον εἴ τις δημοσίᾳ τύχοι πιστευόμενος ὑπὸ 
τῆς αὑτοῦ πόλεως ἢ ἑτέρας στρατιὰν ἢ χρήματα ἢ 
τείχη. καϑάπερ ἤδη πολλοὶ τὰ τοιαῦτα ἐπετράπησαν᾽" 
οὗ δὲ καὶ αὐτὰς τὰς πόλεις μετὰ παίδων καὶ γυναι- 
χῶν εἰρήνης τε οὔσης καὶ πολέμου καταλαβόντος 
ἐνίοτε. καὶ νὴ Δία. εἴ τις ὑπ’ ἀνδρὸς βασιλέως ἢ 
τυράννου πιστεύοιτο χρυσίον ἢ ἀργύριον ἢ ναῦς ἣ 
ὅπλα ἢ ἀκρόπολιν ἢ σύμπασαν τὴν ἀρχήν, ὥσπερ 
Δεπτένης μὲν παρὰ τοῦ ἀδελφοῦ πολλάκις Συρα- 
κούσας παρέλαβε, Φίλιστος δὲ παρὰ τοῦ. νεωτέ- 
ρου Διονυσίου, μάγοι δὲ παρὰ Καμβύσου τὰ Περ- 
σῶν βασίλεια, ὅτε εἰς Αἴγυπτον ἐστρατεύετο . παρὰ 
δὲ ΖΙαρείου Μιϑράνης τὴν Σάρδεων ἀκρόπολιν, Περ- 
Η σαῖος ὃὲ παρ᾽ ̓ Αντιγόνου τὸν “Ἀχροκόρινϑον, πολὺ δὲ 

τούτων πρότερον ᾿Δτρεὺς παρ᾽ Εὐρυσϑέως τὸ Ἄ9- 
γος, ὅτε Εὐρυσϑεὺς ἐπ᾽ ᾿άϑήνας ἐστρατεύετο, οὐκ 
ἐκδιδόντων ᾿4ϑηναίων τοὺς Ἡρακλέους παῖδας ὁ δὲ 
υἱὸς αὐτοῦ ὁ ᾿Δγαμέμνων, ἡνέκα ἐπὶ Τροίαν ἔπλει, 
μουσικῷ ἀνδρὶ ἐπίστευσε τὴν γυναῖκα καὶ τὴν οἰκίαν. 
τούτους ἅπαντας φῶμεν τοὺς πιστευομένους ἀγαϑόν 
τι ἀπολαύειν αὐτοὺς τῆς πίστεως, καὶ αὖ τοὺς ὑπὸ 
τῶν ἰδιωτῶν πιστευομένους ἢ γυναῖκας ἢ παῖδας ἢ 
τὴν οὐσίαν; καϑάπερ οἶμαι πολλοὶ ἐπιτρόπους καὶ 
κηδεμόνας καταλείπουσιν, οἱ μὲν ἀποδημοῦντες, οἵ 
δὲ ἀποϑνήσκοντες" οἱ δὲ παρακαταϑήκας διδόασιν 
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δὲ τῶν νόμων ἀπαγορευόντων μὴ καταλιπεῖν κληρο- 
νόμους οὗς αὐτοὶ βούλονται ,) ἑτέρους καταλείπουσιν, 
ἐντειλάμενοι τὰ χρήματα ἀποδοῦναι τοῖς αὑτῶν ἐπι- 
τηδείοις. τούτοις δὴ πᾶσι λυσιτελεῖν φῶμεν τὸ πρᾶ- 

5 γμα καὶ τὴν δόξ ξαν, ἣν ἔχοντες περὶ αὐτῶν ἐπιτρέ- 
πουσιν αὐτοῖς οἱ τὰ σφέτερα ἐπιτρέποντες, μάλιστα 
ὃὲ τοῖς τελευταίοις τοῖς παρανόμως πιστεύεσϑαὶϊ δο- 
κοῦσιν᾽ ἢ τοὐναντίον χαλεπὸν εἶναι τὸ τοιοῦτον 
καὶ πολλῆς ἀσχολίας καὶ φροντίδων αἴτιον, ἐνίοτέ γε 

10 μὴν καὶ κινδύνων τῶν μεγίστων: ἔξεστι δὲ σκοπεῖν 
εὐθὺς ἀπὸ τῶν δοκούντων εἶναι μεγίστων οὗτοι 
γὰρ τῶν μὲν ἰδίων ἐξ ἀνάγκης ἀμελοῦσι καὶ χρημά- 
τῶν καὶ τέκνων. προσέχουσι δὲ τοῖς κοινοῖς καὶ ἐπὶ 
τούτων εἰσί" καὶ πολλάκις μὲν ὑπὸ τῶν ἐπιβουλευόν- 

15 τῶν ταῖς πόλεσιν ἢ πολεμέων Ἶ πολιτῶν τινων ἀπόλ- 
λυνται, πολλάχις δὲ καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν πόλεων ἀδί- 

οἱ μὲν γὰρ οὐσίας ἀφῃρέϑησαν, κῶς διαβληϑέντες. 
τοὺς δὲ καὶ ὀνείδη συνέβη κτήσασϑαι καταδικασϑέν- 
τας κλοπῆς" οὗ δὲ ἐξέπεσον ἐχ τῶν πατρίδων, οἱ δὲ 

1) χαὶ ἀπέϑανον᾽ ὥσπερ οὖν λέγουσι Περικλέα μὲν 
ἁλῶναι κλοπῆς παρὰ ᾿Αϑηναίοις τὸν κάλλιστα καὶ 
ἄριστα προστάντα τῆς πόλεως, Θεμιστοκλέα ὃ ἐκχκ- 
πεσεῖν ὡς προδιδόντα. ὃς παραλαβὼν αὐτοὺς οὐ δυ- 
ναμένους τοὔδαφος τῆς πατρίδος οἰκεῖν, ἀλλὰ παρα- 

γ0 χωροῦντας τοῖς πολεμίοις αὐτοῦ τοῦ ἄστεως καὶ τῶν 
ἱερῶν, οὐ μόνον ταῦτα πάντα ἀπέδωκεν, ἀλλ᾽ ἔτιθο:Ν 
καὶ τῶν Ἑλλήνων ἡγεμόνας ἐποίησεν, ἀφελόμενος 
“ακεδαιμονίους, ἐξ ἃ ἀρχῆς ἔχοντας τὴν τιμὴν ταύτην. 
Μιλτιάδης δὲ ὁ πρῶτος νικήσας τοὺς βαρβάρους μετὰ 

30 μόνων τῶν πολιτῶν καὶ τὸ Περσῶν φρόνημα καϑε- 
λῶν, ὃ πρότερον εἶχον, ὡς ἁπάντων ἀνθρώπων 
κρείττους ὄντες. οὗτος μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον εἰς τὸ 
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δεσμωτήριον ὑπ᾽ αὐτῶν ἐνέπεσε, καὶ προσέτι ὁ υἱὸς 
αὐτοῦ Κίμων ἄτιμος ἦν ἂν τὸν ἅπαντα χρόνον, εἰ μὴ 

᾿ 3 ἢ “ 2 4 ῳ ᾿ " ἂ τὴν ἀδελφὴν Ἐλπινίκην ἐξέδωκεν ἀνδρὶ ταπεινῷ καὶ 
χρήματα ἔχοντι, ὃς ὑπὲρ αὐτοῦ τὴν ξημέίαν κατέβαλε 
τὰ πεντήκοντα τάλαντα. καίτοι Κίμων ὕστερον ᾽4ϑη- 
ναίοις Κύπρον ἐκτήσατο, καὶ πεξῇ ἅμα καὶ ναυσὶν 
ἐνίκησε τοὺς βαρβάρους περὶ Παμφυλίαν" ἀλλ᾽ ὅμως 
τὸν τοιοῦτον αὐτὸν ὄντα καὶ τοιούτου πατρός, εἰ μὴ 
χρημάτων εὐπόρησεν, ἄτιμον ἂν εἴων ἐν τῇ πόλει. Φω- 
χίωνα δὲ ὕστερον τὸν ὑπὲρ ὀγδοήκοντα ἔτη βιώσαντα, !: 
τούτων δὲ τὰ πλείω στρατηγήσαντα καὶ τὴν πόλιν δια- 
φυλάξαντα ἐν τοῖς χαλεπωτάτοις καιροῖς καὶ χρηστὸν 

ὑπ᾽ αὐτῶν ἐκείνων ὀνομασϑέντα, τοῦτον οὐκ ἤρκε- 
σεν αὐτοῖς ἀποκτεῖναι μόνον, ἀλλ᾽ οὐδὲ νεκρὸν εἴασαν 

Ἢ ἐν τῇ “4ττικῇ, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοὺς ὅρους ἐξέβαλον. Νι- 
χίας δὲ ὁ Νικηράτου [διὰ τὸ πιστεύεσϑαι ὑπὸ τῶν 
πολιτῶν]. ἐπιστάμενος τὴν ἐν Σικελίᾳ στρατείαν οἵα 
ἔσοιτο καὶ ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ καὶ τῷ λογίξεσϑαι, ὅμως 
ἠναγκάσϑη στρατεύσασϑαι νοσῶν διὰ τὴν πίστιν 
ταύτην. καὶ εἰ μὲν ἀποβαλὼν τὴν στρατιὰν ἢ μέρος - 
αὐτῆς αὐτὸς γοῦν ἐσώϑη, δῆλον ὅτι οἴκοι ἀφικόμε- 
νος ἀπωλώλει ἄν. ἐπεὶ δὲ τοῦτο εἰδὼς προσελιπάρει 
πάντα τρόπον, ληφϑεὶς ὑπὸ τῶν πολεμίων τοῦτο 
ἔπαϑε. καὶ ταῦτα ἐμοὶ περὶ μιᾶς πόλεως εἴρηται καὶ 
τῶν ἐν μιᾷ πόλει πολιτευομένων, οὐδὲ τούτων ἁπάν-᾿ 
των. τοὺς δὲ παρὰ τοῖς τυράννοις δοκοῦντας πιστοὺς 

εἰ ἐπεξίοιμι οἵων δὴ τετυχήκασι. πολλῶν ἂν ἴσως μοι 
δεήσαι πάνυ ἡμερῶν. σχεδὸν γὰρ τὸ γεγηϑέναι ἐκεί- 

ὄνους ἀδύνατόν ἐστιν. οἱ μὲν γὰρ ἂν παράσχωσι καϑ' 
αὑτῶν αἰτίαν, ὡς ἀδικήσαντες, διὰ τοῦτο ἀπόλλυν- 

ται καὶ οὐκ ἔστιν οὐδεμιᾶς συγγνώμης τυχεῖν" οἵ δ᾽ 
ἂν ἄνδρες ἀγαϑοὶ φανῶσι καὶ διαφυλάττειν δυνά- 



254 ὉΙΟΝῚΒ Ὲ ὈΙΒΕΙΠΘΕΝΤΙΑ Ὶ ΟΒΑΤΙΟ ΙΧΧΙΨΝ. 0 5 

μενοι τὰ πιστευϑέντα, παραχρῆμα μὲν τιμῆς τινος ἢ τέρων; --- Ἔγωγε πολλούς. --- 4. Τίς οὖν ἡ αἰτία, 

ἔτυχον, μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ἀπόλλυνται φϑονούμενι ξ΄ Σᾷδδι᾽ ἣν οὐ μόνον οἵ ἐχϑροὶ τοὺς ἐχϑροὺς ἀδικοῦσιν, 
καὶ ὑποπτευόμενοι. οὐ γὰρ δοκεῖ λυσιτελεῖν τοῖς ἀλλὰ καὶ οἵ λεγόμενοι φέλοι ἀλλήλους καὶ νὴ 4έα 
μονάρχοις οὐδέν᾽ ἄνδρα ἀγαϑὸν εἶναι παρ᾽ αὐτοῖς Ὦ πολλοὶ καὶ τῶν οὕτως ἀναγκαίων; --- Ζ4ἤλον ὡς ἡ 

5 οὐδ᾽ εὐδοκιμοῦντα φαίνεσϑαι παρὰ τῷ πλήϑει. αἴ δὃὲ ἢ Σᾷκακακία τῶν ἀνθρώπων, ὑφ᾽ ἧς ἕκαστος οἶμαι καὶ αὖ- " 
παρὰ τῶν ἰδιωτῶν πίστεις κινδύνους μὲν ἥττους ἴσως ἢ ἹΔτός ἐστιν αὑτῷ βλαβερός. -- 2. Πάντας ἄρα δεὶ ἐπ᾽ 
ἔχουσιν, ὅτι καὶ τὰ πράγματα ἐλάττω ἐστίν, ἀσχολίαν ἴσης φυλάττεσϑαι καὶ μὴ πιστεύειν μηδὲν μᾶλλον. 

δὲ μυρίαν καὶ πόνους, καὶ πολλάκις οὐδὲ χάρις οὐδ᾽ ἢ κὰν φίλος ἢ συνήϑης ἢ πρὸς αἵματος εἶναι δοκῇ; 

σον ὌΜΚΕΝΝΝ πολλάκις δὲ συμβαίνει. παρ᾽ αὐ- ἃ Πάντας. ὡς ὃ λόγος οὗτός φησιν. --- Ζ,.. Οὐκοῦν " 

ι. τῶν τῶν εὖ παϑόντων αἰτίαν ἔχειν, ὡς οὐ δικαίως ϑῶς ἔγραψεν ὁ τοῦτο γράψας τὸ ἔπος" 

οὐδὲ καϑαρῶς ἅπαντα ἀποδόντας. τί δὴ βουλόμενος ἡ νᾶφε καὶ μέμνασ᾽ ἀπιστεῖν. ἄρϑρα ταῦτα τᾶν 

ταῦτα ἐγὼ διῆλϑον; οὐ γὰρ δὴ νουϑετῶν σε τοιαύτην ἢ φρενῶν; 
νουϑεσίαν οὐδὲ ἀποτρέπων τοῦ πιστὸν εἶναι. πολὺ ὍΝ -- Ἴσως ὀρϑῶς. --- Δ. Καὶ μὴν δῆλος ὁ ποιητὴς οὐ 
γὰρ ἃ ἂν εἴην τοῦ Ζήϑου φαυλότερος τοιαῦτα ἐπιτιμῶν, β πρὸς τοὺς ἐχϑροὺς ταῦτα ὑποτιϑέμενος, ἀλλὰ πρὸς 

ι ὡς ἐκεῖνος ἐνουϑέτει τὸν ἀδελφόν, οὐκ ἀξιῶν φιλο- ἃ τοὺς νομιζομένους φίλους. οὐδὲ γὰρ ὑφ᾽ ὧν τις 

σοφεῖν αὐτὸν οὐδὲ περὶ μουσικὴν διατρίβειν, ἐάσαν- ἡ μισούμενος ἐπίσταται, τούτοις ἂν ἐξουσίαν δοίη καϑ᾽ 
τα τὴν τῶν ἰδίων ἐπιμέλειαν" ἔφη δὲ αὐτὸν ἄτοπόν αὑτοῦ. πῶς ἂν οὖν διακελεύοιτο ἀπιστεῖν. οἷς μηδὲ 

τινα καὶ ἀσύμφορον μοῦσαν εἰσάγειν. ὥσπερ ἄντυ- ἢ πιστεύει; φέρε τοίνυν κἀκεῖνο ἴδωμεν᾽ ὑπὸ τίνων 
χὸν εἴποι τις καὶ σὲ τοιαύτην προῃρῆσϑαι πρᾶξιν, οὐκ πλείους ἀπολώλασι, πότερον ὑπὸ τῶν ὁμολογουμέ- 

20 ἀργὸν οὐδὲ φίλοινον οὐδαμῶς, χρημάτων “μέντοι τῶν νῶν ἐχϑρῶν ἢ τοὐναντίον ὑπὸ τῶν προσποιουμένων : 
αὑτοῦ ἀτημελῆ ἴσως" καὶ νὴ 4έα' λέγοι ἂν καὶ τόδε: ιἦἧ εἶναι φίλων; ἐγὼ μὲν γὰρ ὁρῶ καὶ τῶν πόλεων τῶν 

τὸ ἔπος" Ϊ ἁλουσῶν πλείονας ὑπὸ τῶν προδοτῶν ἀπολομένας 
ἐξ ὧν κενοῖσιν ἐγκατοικήσεις δόμοις. ἢ ὑπὸ τῶν πολεμίων εἰλημμένας κατὰ κράτος καὶ τῶν 

ἀνθρώπων πλείους τῷ παντὶ τοῖς φίλοις καὶ τοῖς 

συνήθεσιν ἐγκαλοῦντας τῶν αἰτιωμένων τοὺς έ ἐχϑροὺς ᾿ 

Ϊ ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς. ἔτι δὲ πρὸς μὲν τοὺς πολεμίους 

ΠῚ ΔΥΣΣΈΑ. ἅπασι τείχη καὶ φρούρια κατεσκευασμένα καὶ τούτων 

ἐνίοτε πολλῶν ἐτῶν μηδεμίαν χρείαν γενομένην᾽ 

4. Ἐπίστασαί τινας ἤδη βλαβέντας ὑπὸ ἐχϑρῶν; ἃ Π πρὸς δὲ τοὺς συμπολιτευομένους καὶ τῶν αὐτῶν 
5. --- Πῶς γὰρ οὔ; --- 4. Τί δέ; ὑπὸ τῶν καλουμένων κοινωνοῦντας ἱερῶν καὶ ϑυσιῶν καὶ γάμων καὶ φυ- 

Ἁ 

φίλων καὶ συνήϑων ἢ καὶ ὑπὸ συγγενῶν τινῶν. ἐνί- λέτας ὄντας ἀλλήλων καὶ δημότας καὶ συγγενεῖς τὰ 
" ι , , ᾿ " 

- οὔς δὲ καὶ ὑπὸ τῶν ἔγγιστα, ἀδελφῶν ἡ υἱῶν ἢ πα- 680 Ν δικαστήρια καὶ τοὺς νόμους καὶ τὰ ἀρχεῖα. καὶ 
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ταῦτα οὐδέποτε ἠρεμεῖ. μεσταὶ γοῦν αἱ πόλεις ἀεὶ 
κατηγορούντων, ἀπολογουμένων, δικαξόντων, δικα- 
ξομένων. καὶ οὐδὲ ἐν ταῖς ἱερομηνίαις ἢ ταῖς σπον- 
δαῖς ἀλλήλων ἀπέχεσϑαι δύνανται. τίέϑενται οὖν 
ἑτέρους νόμους ὑπὲρ τῶν ἀδικημάτων. τῶν ἐν ταῖς 
ἑορταῖς καὶ τούτους ἱεροὺς καλοῦσιν. ὥσπερ τὸ ὄνο- ΝΜ! 
μα ὠφελοῦν. ὁ γὰρ τῆς κακίας πόλεμος διηνεκὴς 
ἅπασι πρὸς ἅπαντας, ἄσπονδος ὧν καὶ ἀκήρυχτος" 
μάλιστα δὲ οὗτος συνέστηκε τοῖς ἐγγὺς πρὸς ἀλλή- 
λους. τὸν μὲν οὖν ἐν εἰρήνῃ βουλόμενον βιοῦν καὶ 
μετ᾽ ἀσφαλείας τινὸς εὐλαβεῖσϑαι δεῖ τὴν πρὸς ἀν- 
ϑρώπους κοινωνίαν καὶ τὴν φύσιν ἐπίστασϑαι τῶν 
πολλῶν ἑτοίμην οὖσαν πρὸς τὸ μεταδοῦναι κακίας 
τινός, καὶ μηδὲ ἂν μυριάκις λέγῃ φίλος εἷναι πι- 
στεύειν. οὐ γάρ ἐστι παρ᾽ αὐτοῖς βέβαιον οὐδὲν οὐδὲ 
ἀληϑές" ἀλλ᾽ ὃν ἂν ἁπάντων προτιμῶσιν ἤδη καὶ 
τοῦ ξῆν. ἐὰν οὕτω τύχῃ . μετὰ μικρὸν ἔχϑιστον νομί- 
ξουσι, καὶ οὐδὲ τοῦ σώματος ἀπέχονται πολλάκις. ὁ 
γοῦν ἐραστὴς τὸν ἐρώμενον ἀποσφάττει διὰ τὸ λίαν 
φιλεῖν, ὡς οἴεται. παροξυνϑεὶς ἐκ τῆς τυχούσης αὖ- 
τίας. ἕτεροι δ᾽ ἑαυτοὺς ἀποκτιννύασιν. οἵ μὲν ἄχον- 
τες δι᾽ ἀκρασίαν, οὗ δὲ ἑκόντες, μηδενὸς ὦ ὄντος αὐ- 
τοῖς ἀτόπου κατὰ τὸν βίον 7 ἢ τῆς ἐν αὐτοῖς μοχϑη- 
ρίας. τὰς μὲν γὰρ ἄλλας βλάβας τὰς εἰς ἑαυτὸν ἑχά- 
στου δῆλον ὡς οὐκ ἐπεξελϑεῖν ἔστι. ποία δὴ πί- 
στις πρὸς τοὺς τοιούτους ῆ τίς ἀσφάλεια; ῇ πῶς ἃ 
ἐμὲ ἀγαπήσειεν ὁ μηδ᾽ αὑτὸν ἀγαπῶν : τὸ γὰρ πρὸς 
τοὺς ᾿᾿ϑηναίους ῥηϑέν, ὅτε ἐν ἐσχάτοις ὄντες ἠξίουν 
τι περὶ Σάμου, καλῶς ἂν οἶμαι λεχϑείη πρὸς τοὺς 
φιλίαν ὑπερχομένους τῶν φαύλων' 
οὐ φιλεῖ, πῶς ἄλλον φιλεῖ, ἢ ξένον ἢ τέκνον ῆ ἀδελ- 
φόν; τί οὖν; ὅταν τις φιλοφρονῆται καὶ καϑ᾽ ἱερῶν 

ὃς αὐτὸς αὑτὸν 96} 

9008 
ι 

ἰὶ 
Ὑ 

Πῃ ν, 8 ᾿ -" ᾿. »...») 
Ι] γὰρ αδὺ καὶ συνεχῶς δν τουτοι εἰσι. 

ΟΒΑΤΙΟ ΓΠΧΧΙΥ. 

ὀμνύῃ καὶ μόνον οὐ κατατέμνειν αὑτὸν ἡ πρόϑυμος: : 
ἀκούειν μὲν ἤδη τούτων ἐξ ἀνάγκης καὶ νὴ “έα ἴσως 
κατανεύειν᾽ εἰδέναι μέντοι σαφῶς ὅτε μηδὲν αὐτῶν 
ἐστιν ἰσχυρόν. Ἠλέκτρα τὸν Ὁρέστην δακρύοντα 

ποτὲ μὲν ὥετο ἄνε- 5 ὁρῶσα καὶ προσαγόμενον αὐτήν. 
σίν τινα αὐτῷ γεγονέναι τοῦ μέντοι παντάπασι πι- 
στεύειν πολὺ ἀπεῖχεν. 

ἘΝ ρακινοῦντα φησιν, 
οἴμοι, κασίγνητ᾽, ὕμμα σὸν ταράσσεται. 

ὁρῶσα γοῦν μετ᾽ ὀλίγον πα- 

ταχὺς δὲ μετέϑου. 
τὴν ϑάλατταν οὕτως ἠρεμοῦσαν πολλάκις ἐδεῖν ἔστιν, 
ὥστ᾽ οἶμαι καὶ τὸν δειλότατον καταφρονῆσαι. τί οὖν; 
διὰ τοῦτο πιστεύειν δεῖ καὶ μήτε ἀγκύρας ἔχοντα 
μήτε πηδάλιον μήτε τἄλλα τὰ πρὸς τὴν σωτηρίαν 
ἀνάγεσϑαί ποτε; ὄψει γάρ, ἂν οὕτω τύχῃ, μετ᾽ ὀλίγον 
κατερείσαντος ἀνέμου κλύδωνα ἰσχυρὸν καὶ 

κύματα τροφόεντα, πελώρια ἶσα ὄρεσσι, 
κυρτὰ φαληριόωντα᾽ 

χαὶ τὸν νῦν σοι φαινόμενον πρᾷον καὶ πολλὴν ἐνδει- 
κνύμενον εὔνοιαν καὶ σπουδὴν τῆς τυχούσης αἰτίας 1 
καταλαβούσης ἄγριον εὑρήσεις καὶ χαλεπὸν καὶ πᾶν 
ὁτιοῦν κακὸν ἕτοιμον ἐργάσασϑαι. πόσα δοκεῖς τὴν 
Μήδειαν εὔξασϑαι τοῖς ϑεοῖς ὑπὲρ τῶν τέκνων ἢ πο- 
“ ἀγωνιᾶσαι νοσούντων ἢ ποσάκις ἀντ᾽ ἐκείνων 
αὐτὴν ἂν ἐλέσϑαι τελευτᾶν; ἀλλ᾽ ὅμως αὐτόχειρ 3 
αὐτῶν ἐγένετο. νὴ Δία, ἐρεῖ τις, ὀργιξομένη καὶ 
ξηλοτυποῦσα. τοὺς πολλοὺς δὲ οὐκ ἂν οἴει [καὶ] ξηλο- 
τυπήῆσαι; τί δέ; φϑονῆσαι; τί δέ; ἐλπίσαι; σχεδὸν 

Ἁ ’ μὴ τοίνυν 
πίστευε τοῖς εὐνοεῖν φάσκουσι καὶ μηδέποτε ἐγκατα-. 3" 
λιπεῖν τὴν πρὸς σὲ φιλίαν. ὥσπερ γὰρ αἱ τὸν ἄνε- 
μον σημαίνουσαι ταινίαι κατὰ τὴν στάσιν ἀεὶ τοῦ 

ὍΙ0. Π, 11 
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πνεύματος αἰωροῦνται. νυνὶ μὲν οὕτω, πάλιν δὲ ἐπὶ 
ϑάτερα, τὸν αὐτὸν τρόπον ἡ τῶν φαύλων διάνοια 
πρὸς πᾶσαν φορὰν οὕτως ἔχει. τοῖς δούλοις οὐδεὶς 

πιστεύει συντιϑεμένοις διὰ τὸ μὴ κυρίους ἑαυτῶν 
εἶναι" πολὺ μᾶλλον οὐ χρὴ προσέχειν ταῖς τῶν τοι- 
οὕτων ὁμολογίαις. τῷ παντὶ γὰρ πλεῖον ἀπέχουσι 
τῆς ἐλευϑερίας διὰ τὴν κακίαν οὗ ἄνϑρωποι. τοῖς 

νεωτέροις τοσούτων ἐτῶν νόμος οὐκ ἐᾷ συμβάλλειν 
ὡς ἀπίστοις οὖσιν, οὐδὲ γυναικὶ παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις 
συναλλάττειν, πλὴν ἄχρι μεδίμνου κριϑῶν, διὰ τὸ 
τῆς γνώμης ἀσϑενές. τῶν μέντοι πάνυ νεωτέρων 
οὐδὲν διαφέρουσιν οἱ φαῦλοι, μᾶλλον ὃὲ οὐδὲ τῶν 
παιδαρίων. πλὴν τῷ δύνασϑαι καὶ τῇ πανουργίᾳ" 
διὸ μᾶλλον αὐτοῖς ἀπιστεῖν ἐκείνων προσήκει. μα-ΟὩΝ]} 

5 κάριον γὰρ ἂν ἤν; εἰ καϑάπερ παῖδα καὶ μειράκιον 

καὶ νεανίσκον καὶ πρεσβύτην χρόνος ποιεῖ. καὶ φρό- 
[7 ’ " “. 

ψνίμοὸν οὕτω καὶ δέκαιον καὶ πιστόν. καὶ μὴν τῶν 
“ -“» , Φ ων» " »» ὮΝ 

γυναικῶν τῶν φαύλων οὐδὲν εἰσι βελτίους οὗ ἄνδρες 
᾿ " " Ἁ -»" Ὕ » Ἁ 

οὗ μοχϑηροί. κατὰ γὰρ τὸ σῶμα διαφέρουσιν, οὐ κατὰ 
" .»Γἢ , Ψ’ Ἁ 3 ᾽ ’ὔ » 

τὴν διάνοιαν. καϑάπερ οὖν πρὸς οὐδὲν ἐκείνας ἑἐᾶ 
᾿ ν» ᾽ 3 ΠῚ ’ » , ἰχ 

προσίεσθαι τῶν πλείονος ἀξίων ὁ νόμος. ἀλλ᾽ ὥρι- 
᾿ ᾿ ἢ » ,. ᾿ ᾿ 

σται μέχρι τίνος προσηκει" τὸν αὐυτοὸν οἰμᾶν τρόπον 

καὶ τοῖς πολλοῖς μέχρι τῶν ἐλαχίστων κοινωνητέον᾽ 
, Ἁ , ". Γ᾿ , νι »" 3 

πράξεων δὲ μειξόνων ἡ λόγων ἀναγκαίων ἡ τῆς ἀσφα- 
" , τρφ δ » ν ’ 3 , μ᾿} 3 " 24Ὁ λείας τῆς περὶ τὸν βίον οὐδέποτε. καὶ γὰρ εἴ ποτὲ 

ν᾿ » "» " .} 4. ἢ ᾽ ’ 

ἀπέχονται τοῦ κακῶς ποιεῖν δι ἣν δήποτ αἰτίαν, 
Ὁ ἣ " ᾿ " ’ Ἢ 
ὥσπερ τὰ ϑηρία πολλάκις ἠρεμεῖ κοιμώμενα ἡ ἐμπε- 

, , Ἁ ΠῚ Γ " φ ’ ὃ 1 ΝῊ 

πλησμένα, τὴν μέντοι φύσιν οὐκ ἀποβέβληκε την αὖυ- 

τῶν, παραπλησίως δὴ κἀκεῖνοι χρόνον τινὰ οὐκ ἔβλα- 
ψαν, ἔπειτα συμβάσης προφάσεως καὶ τὸν τύκον. 

φασί, καὶ τὸ κεφάλαιον τῆς πονηρίας ἐκτίνουσιν. 
ὃ Μάκων. ἐν ὁμιλίαις τινῶν συντιϑεμένων αὐτῷ καὶ 

ΟΕΑΤΙΟ ΙΥΧΧΙΓΨΝ. 259 

ἀξιούντων παρ᾽ αὐτῶν λαμβάνειν ἣν ἂν προαιρῆται 
πίστιν ὑπὲρ τῆς φιλίας, μίαν ἔφη πίστιν εἶναι τὸ ἐὰν 
ϑέλωσιν ἀδικῆσαι, μὴ δύνασϑαι,. τὰς δὲ λοιπὰς πά- 

σας εὐήϑεις καὶ τελέως ἀσϑενεῖς. ταύτην μόνην 
παρὰ τῶν πολλῶν τὴν πίστιν δεῖ λαμβάνειν, ἑτέραν : 
δὲ οὐδεμίαν. ἢ γὰρ ἐκ τῶν λόγων καὶ τῆς συνη- 
ϑείας καὶ τῶν ὅρκων καὶ τοῦ γένους καταγέλαστος. ὃ 
“Ατρεὺς ἀδελφὸς γ Θυέστου καὶ τῶν παιδαρίων, 

ἃ χατέχοψε, ϑεῖος. ὃ Ῥπτεοκλῆς καὶ ὃ Πολυνείκης οὐ 

μόνον ἀδελφοὶ κατὰ τὸν νόμον, ἀλλὰ καὶ ἐξ υἱοῦ καὶ 
μητρὸς γεγονότες τῶν συγγενεστάτων᾽ ὥστ᾽. εἴπερ 

ὠφελεῖ τι τὸ γένος, οὗτοι μάλιστα ἁπάντων ἀλλή- 

λους ὥφειλον ἀγαπᾶν" ἀλλ᾽ ὁ πιστευϑεὶς πρῶτον 

τὸν πιστεύσαντα ἐξέβαλε καὶ τῆς πατρέδος ἀπεστέρει 
καὶ μετὰ ταῦτα ἀλλήλους ἀπέκτειναν. ὁ Θησεὺς τὸν 
6 Γι Ἀ ᾿, - " " 

Ἱππόλυτον, πατὴρ ὧν καὶ Ποσειδῶνος υἱός . διαβο- 
λαῖς πεισϑεὶς ἀπέχτεινε καταρασάμενος. ὁ Πρίαμος 
πρότερον εὐδαιμονίᾳ διαφέρων καὶ τοσούτων ἐϑνῶν 

καὶ τηλικούτου τόπου βασιλεύων, 
ὅσσον “έσβος ἄνω Μάκαρος ἕδος ἐντὸς ἐέργει 
καὶ Φρυγίη καϑύπερϑε καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων. 

διὰ τὸν υἱὸν καὶ τὴν ἀκρασίαν τὴν ἐκείνου πάντων 
ἀϑλιώτατος ἐγένετο. καὶ οὗτοι μὲν ἐπίσημοι. πόσον 

δὲ οἴει πλῆϑος ἐν ἑκάστῃ πόλει τῶν ἀφανῶν καὶ δη- 
ὶ » , ᾿ Α -»" »" Ἁ 7 

μοτυπκῶν ἥἄτρεων ζχαί, Θυεστῶν. τῶν μὲν καν ἀποζχτιν- 
Ις ͵ " ω ’ 

νύντων κρύφα, τῶν δὲ εἰς ἄλλα ἐπιβουλευόντων; 
3.2 ἤ Π ΝῚ ᾿ 

“Δεροπας μέν γε καὶ Κλυταιμνήστρας καὶ Σϑενεβοίας 
οὐδὲ εἰπεῖν ἔστιν. ἀλλὰ τὰ μὲν τοῦ γένους καὶ τῆς 
οἰκειότητος τοιαῦτα. τὰ δὲ τῶν ὅρκων, ὁ Πάνδαρος 
ὥμοσε τῷ Μενελάῳ, ὥσπερ καὶ οἵ λοιποὶ Τρῶες, ἀλλ᾽ 
οὐδὲν ἧττον ἔτρωσεν αὐτόν. Τισσαφέρνης οὐκ ὦμο- 
σὲ τοῖς περὶ Κλέαρχον; τί δέ; ὃ βασιλεὺς οὐχὶ καὶ 

17} 
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᾿ ’ ᾿ . ν᾿ ᾿ , 

τοὺς βασιλείους ϑεοὺς καὶ τὴν δεξιὰν ἀπέστειλε; 
νΆ Ὶ ᾿. ᾽ Ἶ ᾿ ’ " 

Φίλιππος δὲ ο Μακεδὼν οὐ διετέλει καϑαπερ ἄλλο τι 
- " »" ᾽ ᾽, " 

τῶν εἰς τὸν πόλεμον εὐχρήστων καὶ τὴν ἐπιορκίαν 

παρεσκευασμένος καὶ δυσὶ τούτοις τὰς πόλεις αἱρῶν. 
- “Ὡ " Ἁ Ὺ Π 

δ τῷ τὲ παρασπονδεῖν καὶ τῷ τους προδώσοντας παρα- 

σχευάξειν,. τῷ παντὶ πρὸς ἐκεῖνον τὸν τρόπον οἰκειό- 

τερον ἔχων; τοῖς μὲν γὰρ προδύταις ἀργύριον ἣν 
3 , ο ν,(ηἡδ 

ἀνάγκη διδόναι, τοῖς ϑεοῖς δὲ περὶ ὕρχων οὐδὲν ἐτέ- 
, ᾿ ν ᾿ Ν ᾿ , " ἢ 
λει. τὸν δὲ “υσανδρον τὸν “ακεδαιμόνιον γνωμην 
ω " , “Α ᾿ Ἁ - 9 

ἀποφαΐένεσϑαι λέγουσιν οτι τοὺς μὲν παῖδας ἀστρα- 
᾿ ᾿ " "»" Ἀ “ἢ " Ὁ“ 

γάλοις καὶ σφαίραις ἐξαπατᾶν δεῖ, τοὺς δὲ ἄνδρας ορ- 
»»᾿ 6 Ἢ -»ἭΜ " , ω ὔ 

κοῖς καὶ ῥήμασιν. ἡ κερδαλὴ δὲ ἁλωπηξ ἑτέρα τίς 
᾽ " » ᾿ , Ἁ ΝᾺ - Ἷ , ᾿ 

ἐστι παρὰ “ρχιλόοχῶ; τὸν δὲ τοῦ Γλαύκου χρησμον 
Ψ ,» “ ᾿ ἊΝ ΠῚ Ἁ ,ὕ -» 

οὐκ οἴει πρότερον δεδαηκέναι τοὺς πλείστους τῶν 
᾿ ἢ 

5 ἀνῶρωπῶν᾽" 
» 4 ᾽ ἃ .Ἕ ἡ Υ. ἃ » ͵ » 

οινυ᾽. ἐπεὶ ϑάνατος γε καὶ εὐορκον μένει ἄνδρα. 

καὶ τούτους μὲν τοὺς προειρημένους καὶ τοιούτους 
“ " μἫν Ἂ " , , , ω 

ἑτέρους διὰ τὰς περιστάσεις συμβέβηκεν ἐνδόξους 
᾽ “- "."» 7 , Ὕ “ Ἢ , 

γεγονέναι. τῶν δὲ ἀφανεστέρων Γλαύκων ἡ Πανδα- 
Ἀ 3 δ ἢ ’ ΝᾺ ᾽ ’ 

ρῶν μεσταὶ μὲν ἀγοραὶ ἀνθρώπων. μεσταὶ δὲ ἀγυιαί. 
᾿ ἤ ᾿ 3 ἤ ᾿ " » “" ᾽ 

διὸ μὴτε τὸν “]πολλῶνὰ μὴτε τὴν ἄϑηναν συμβου- 
- " Γ ᾿ μι ς Γ᾿ 

λον τῆς ἐπιορκέας λαμβάνουσιν. ἀλλ΄ ἡ συνήϑεια 
. ᾽ , " φ. , ν ν 3 ῳ » μ᾿ τοῖς ἀνθρώποις μέγα δίκαιον τοῦ μηδὲν ἀδικεῖν καὶ 

᾿ ΥΝ ’ ῦ 

σπονδαὶ καὶ τράπεξαι. τὸν Εὔρυτον ἀπέκτεινεν ὁ 
᾽ , » ᾽ 

25 παρ αὐτῷ ξενισϑ είς, 
Φ ολ - »Ν Φω ᾿ 3 , 

σχέτλιος. οὐδὲ ϑεῶν ὁπὶν ἡδέσατ᾽ οὐδὲ τράπεζαν, 
᾿; “ ᾿ “ Ν ἤ 

τὴν ἣν οὗ παρέϑηκεν᾽ ἔπειτα δὲ πέφνε καὶ αὐτόν. 
, ᾿ Ὑ ῳ μ, 6 ᾿ » - » 9 

καίτοι ϑεὸς ἔδοξεν οὗτος ὁ τὴν τῶν ϑεῶν ὃπιν οὐκ 
ν᾿ “ Ψ ὯΝ ᾿ ᾿ 

αἰδεσάμενος οὐδὲ την τραπεΐξαν καὶ 
, ᾽ ᾿ ΝΜ , 

τέρπεται ἐν ϑαλίῃ, κατέχων καλλίσφυρον Ηβην. 
Ν 3 ᾿ ᾽ " ΝΜ " ’ 

τὸν “ρχίλοχον οὐδὲν ὥνησαν οἱ ἅλες καὶ ἡ τράπεξα 
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πρὸς τὴν ὁμολογέαν τῶν γάμων, ὥς φησιν αὐτός. ὃ 
Δυκάων ἀνόητος εἰς τὸν ᾿Δχιλλέα δεύτερον ἐμπεσῶν, 
δέον αὐτὸν ἢ μάχεσϑαι προϑύμως ἢ φεύγειν τάχιον. 

πὰρ γὰρ σοὶ πρώτῳ. φησί, πασάμην Δημήτερος 
ἀκτήν. 

τοιγαροῦν πρότερον. ὁπότε οὐδέπω μετειλήφει τῆς 
παρ᾽ αὐτῷ τροφῆς, εἰς Πῆμνον ἀπεμποληϑεὶς ἐσώ- 
ϑη" τότε δὲ ληφϑεὶς ἀπεσφάγη. τοσοῦτον αὐτὸν 
ὥνησεν ἡ Δημήτηρ. τὰς νήττας καὶ τὰς πέρδικας οὐ 
πρότερον ϑηρεύομεν, πρὶν ἂν φάγωσι παρ᾽ ἡμῶν. ὁ 
δὲ Αἴγισϑος τὸν ᾿Δγαμέμνονα 

δειπνίσσας ὥς τίς τε κατέχτανε βοῦν ἐπὶ φάτνῃ. 

καὶ ὑπὸ μὲν τῶν Τρώων οὐδὲν ἔπαϑεν ἐν δέκα ἔτε- 
σιν, οἷς ἐπολέμει, καὶ οὐδεπώποτε αὐτοῖς συνέστιος 

ἐγένετο" εἰς δὲ τὴν οἰκίαν ἐλϑὼν διὰ τοσούτου χρό- 
νου, ϑύσας τοῖς ϑεοῖς, τὴν δὲ αὑτοῦ τράπεξαν παρα- 

ϑέμενος., ὑπὸ τῆς ἰδίας γυναικὸς οὕτως ὠμῶς ἀνηρέ- 
ϑη. καὶ μετὰ ταῦτα κάτω περιτυχὼν τῷ Ὀδυσσεῖ 

μέμφεται Κλυταιμνήστραν" μηδὲ γὰρ τοὺς ὀφϑαλ- 
μοὺς αὐτοῦ τελευτῶντος συγκλεῖσαι" πρὸς δὲ τούτοις : 

παρακελεύεται μηδέποτε πιστεύειν γυναικί, 
μηδέ οἱ ἐκφάσϑαι πυκινὸν ἔπος. 

ὔ ς , " [ν]  ᾿ ἊΝ , 

ἡ: Ν καίτοι ἢ Κλυταιμνήστρα οὔχ οτι γυνῇ ἣν ταῦτα διέ- 
ἊΨ. 

ϑηκεν αὐτόν, ἀλλ᾽ ὅτι πονηρά" καὶ οὐδὲν μᾶλλον οὐ 
ν᾿ 058 ι ἣ ᾿ χρὴ γυναικὶ ἥπιον εἶναι ἢ ἀνδρί. ἀλλ᾽ οἶμαι τῶν 

ἢ) Ὕ ἵ 3 ιἡ "» - 

περιπεσόντων ἕκαστος, ὑφ᾽ οὗ πέπονθε κακῶς, ἐχεῖνο 
Υ͂ 6 - »Ὕ) 

μαᾶλιστα ὑφορᾶται καὶ προλέγει φυλάττεσϑαι τοῖς ἀλ- 
᾿ “ ᾿ ἃ ν ,. ἔ ᾿ Λλ: ἃ » “ "" δ ᾿ . 

οἱ. 0 μὲν ὑπὸ ἔχεως πληγεὶς φιν. ὁ δὲ ὑπὸ σκορ- 
" .υ" .,ΜΜ»η» ».Μν ᾿ πίου σκορπίον" ὃν δ᾽ ἂν κύων δάκῃ, ὄψει βακτηρίαν 

, ἅ ᾽ Ἁ 3 ,. ἃ -» ᾿᾿ ἤ 

ἀεὶ περιφέροντα. τὸ αὕὗτὸ δὴ τοῦτο καὶ πρὸς ἀνθρώ- 3 
ἤ ὔ δ΄ , 

πους πεπονϑασιν οἱ πολλοί. ὦ μὲν ἐκ γυναικός τι 

συνέβη δεινόν, οὗτος δὴ κέκραγεν" 
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. » ων" ’ ᾽ ᾿ 

ὦ Ζεῦ, τί δὴ κίβδηλον ἀνθρώποις κακὸν 
"" "» ἔ , 

γυναῖχας εἰς φῶς ἡλίου κατῳκισας ; 
»Ἅ .Ὶ Ν ’ ξ " 

ἄλλον ὑποδεχϑεὶς ξένος ἐλύπησεν. ὡς ᾿4λέξανδρος 
Ἁ » ἤ Π ᾿ ω 6 ᾿ 

τὰ τοῦ Μενελάου κτήματα καὶ τὴν γυναῖκα υφελο- 
φ » Ἁ 

5 μένος. ὁ τοιοῦτος πρὸς τοὺς ξένους διαβέβληται, πρὸς 
9 Ν Ὃ᾿ "ν ᾿ .»" ᾿ ἣ - 3 
ἀδελφον ἕτερος. αλλος πρὸς υἷον. τὸ δὲ πρᾶγμα οὐ 

“» ἢ ΠῚ 393 ΟΝ ἃ , ἢ Ἁ 4 ν ἢ Ἁ 

τοιοῦτον ἐστιν. οὐδὲ γὰρ ὁ ἀδελφὸς οὐδὲ ὁ συγγενῆς 
ον Ὁ ’ ’ 3 - ᾽ "κγῃ Ἁ " 

οὐδὲ ὁ ξένος πέφυκεν ἀδικεῖν. ἀλλ΄ ὁ μοχϑηρος ἂν- 
' ," - μὰ “- ,» 3 3 
ϑρωπος᾽ τοῦτο δὲ μικροῦ δεῖν ἐν πᾶσίν ἐστιν. ἀλλ 

-" " ,Ἅ , “-» 3 “" 

εἰ νοῦν ἔχεις, πάντας εὐλαβοῦ. ξένος εὐλαβοῦ. μέ- 
3 " ν ᾽ "οἷν “μ ᾽ τρίιος εἶναί φησι" μᾶλλον εὐλαβοῦ. τοῦτο ἀκίνητον 

δ " ᾿ ,) ᾽ "" ων» δι ΣΝ 
ὑπαρχέτω. νὴ 44. ἀλλ᾽ ἐπιδείκνυται δεξιοῦ τινος 

» Ψ -» 3 " - ᾿ν κ᾿ 

εὐυνοιαν; οὐκοῦν ἀποδέχου τοῦτον, τοῖς ϑεοῖς εἰδὼς 
,ὔ ΠῚ ν᾿ ᾿ Ἁ Ἂ Ἁ χάριν εἰ βούλει δέ, κἀκείνῳ" πρὸς δὲ τὸ μέλλον 

Ι Ἁ ᾽ Ἵ . Δ] ἤ ᾿ Ἁ - ἤ 

5 φυλαττεσϑαι χρὴ αὕτον. ὁ γαρ τις ἐπὶ τῆς τυχὴης 
᾿ ἃ » Ἴ ᾽ ᾽ " Ἵ »" » , 

εἶπε, πολυ μᾶλλον ἂν ἐπ ἀνϑρῶπων τουτο ρηϑείη, 

) μηδένα εἰδὲέ ὶ μηδενός, εἰ μέ ἧς αὖ τὸ μηδένα εἰδέναι περὶ μηδενὸς. εἰ μέχρι τῆς αὐριον 
- »-»"Ὕ Ἁ -» ἢ " Ἁ 

διαμενεῖ τοιοῦτος. τὰς γοῦν πρὸς αὐτοὺς παραᾶ- 
, " ͵ ᾿ - 

βαίνουσι συνθήκας καὶ συμβουλεύουσιν αὐτοῖς ἕτε- 
᾿ » , " μὼ ’ 

ρα. καὶ ἀλλα συμφέρειν νομίζοντες ἀλλὰ πρατ- 
ἊΨ χἡ - 

τουσιν. οϑεν ὅταν τις ἐκ τοῦ πιστεύειν περιπέσῃ τινὶ 
τῶν δυσκόλων, γελοῖός ἐστιν αἰτιώμενος ἐκεῖνον, 
» , ᾽ν 6 "» . 

ἑαυτὸν δέον. καὶ ϑεοὺς ἐνέοτε ἐπιβοώμενος. ὑπ᾽ ἀν- 
. ᾽ " ᾿ 
δρὸς ἀπατηϑεὶς φίλου καὶ συνήϑους. οἵ δὲ ϑεοὶ κατα- 

-" Γ, χὰ ᾿ ᾿. ξ “ ᾽  » 

ο5 γελῶσιν. εἰδότες οτι ἕἑαυτον ἐξηπάτησεν, ἐπ᾿ ἄλλῳ 
᾿ κ᾿ “-Φς-ἷ΄΄ ἂν» ᾿ 

ποιησάμενος. οὗ προσπταίοντες ἐν ταῖς οδοῖς ἡ νὴ 
, , ᾿ Ἢ , ᾽ ᾽ " ' 

Ζέία ἐμπεσόντες εἰς πηλὸν ἡ βόϑρον οὐκ ὁργίζονταιριαν ! 
"" , Ἵ - -. , Ἀ κ᾿ Ἢ] 9 ἤ 

τοῖς λέϑοις ἡ τῷ πηλῶ" τελέως γὰρ ἂν σαν ἀπὸ- 
Ν ν᾿ "- 

πληκτοι, δέον αὑτοὺς αἰτιᾶσϑαι καὶ τὸ μὴ προσέχειν. 
τί οὖν; φήσει τις, δεῖ ϑηρίου βίον προαιρεῖσϑαι καὶ 

- ᾿ 4 , , 3 μκ ’ 

ξὴν ἔρημον; οὐ ϑηρίου. ἀλλ᾽ ἀνδρὸς φρονίμου καὶ 
“ὦ« μ »" , ᾽.. ἃ Ἁ 2 , 

ξην ἀσφαλῶς ἐπισταμένου. πολὺ γὰρ ἀσφαλεστέρα 
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χαὶ κρείττων ἡ ἐρημία τῆς πρὸς ἀνθρώπους κοι- 
νωνίας, ἐὰν ἀδεῶς γίγνηται καὶ χωρὶς κοινωνῶν προσ- 
οχῆς. ὥσπερ οἶμαι τοῖς πλέουσι τὸ πέλαγος συμ- 
φέρει μᾶλλον τῆς γῆς, εἰ μή τις ἐν εὐδίᾳ πλέοι καὶ 
σαφῶς εἰδὼς τοὺς τύπους" ἐν μὲν γὰρ τῷ πελάγει 

σπάνιον εἴ που διεφϑάρη ναῦς, πρὸς δὲ ταῖς ἀκταῖς 
καὶ περὶ τὰς ἄκρας ἰδεῖν ἔστι τὰ ναυάγια. τοιγαροῦν, 
ὅταν χειμὼν καταλάβῃ, τῶν μὲν ἀπείρων ἕκαστος 
ἐπιϑυμεῖ τῆς γῆς, ὁ δὲ κυβερνήτης ὡς πορρωτάτω 
φεύγει. καίτοι λιμένας μὲν εὕροι τις ἂν ἀκλύστους, 

οἷς ἔνεστι πιστεύσαντας ἀσφαλῶς ὁρμεῖν, ἡλίκον ἄν 

ποτε ἀρϑῇ τὸ πνεῦμα" τῶν δὲ ἀνθρώπων οἷ μετριώ- 
τατοι τοῖς ϑερινοῖς ὕρμοις ἐοίκασιν, οἵτινες πρὸς τὸ 
παρὸν σκέπουσι᾽ κἀκείνων γὰρ ἕκαστος, εἰ πρὸς ἕν τι 
τῶν κατὰ τὸν βίον ἐπιεικής, οὐ μέντοι καὶ πρὸς τἄλλα 
ὑπάρχει. χρημάτων μὲν γὰρ ἕνεκεν οὐδέν σὲ ἀδική- 

δ μα ἢ Ἁ 3 ὔὕ - " 9 ᾿ “...», 

σειὲν ἀν᾽ ἔστω γὰρ εἰναΐ τινα τοιουτον᾽ ἀλλὰ ταχ 
Ἢ 9 ἈΝ , “ 3 Ἃ ) ’ὔ 
αν θὁργῆς ἡ φιλοτιμίας καταλαβούσης οὔκ ἂν ἐπιγνοίης 

, .Ἀ 3 , ᾿ ᾿ , " 3 δ νυ ἣ 

αὑτὸν ἀσάλευτον καὶ πιστὸν [ἀλλ΄ ὡς ὑπὸ μηδενὸς 
ἢ ᾽ ἴ νι - " 

πάϑους κινούμενον. ἐφ᾽ ᾧ τις ἂν πιστεῦσαι βεβαίως 
ἢ 3 -»“Ἅ“»" " ἤῇ) Ὁ“ ᾿ ν κ᾿ 

δύναιτο. οὐκοῦν τοῖς γε τοιούτοις οσον ὑπ΄ ἀνάγκης 
᾿ , 3." "ν "ν ν ’ 2 ἃ 3 

καὶ τελέως ὀλίγον δεῖ χρῆσϑαι, τὸ πλέον αὑτὸν ἐγρη- 
“ 3 Ν “ 

γορότα καὶ φυλάττοντα, ὡς τοὺς ᾿4χαιοὺς τὸν Ἕκτορά 
6 ἤ 

φησιν ὁ ποιητὴς" 
Β 3 ’ 

ὁ δ΄ ἐδρείῃ πολέμοιο 
, Ἷ 3 » 

ἀσπέδι ταυρείῃ κεκαλυμμένος εὐρέας μους 
» -»" "" -»" μ᾿ , 

σκέπτετ᾽ ὀϊστῶν τε ῥοῖξον καὶ δοῦπον ἀκόντων. 
“ ’ ,ν ’ "-" Ἁ ΄ μ ὁμοίως ἐν τῷ βίῳ δεῖ τὴν φρόνησιν καὶ τὴν ἐπιστή- 

ἑν μὴν προβεβλημένους καὶ καλυφϑέντας αὐτῇ φεύγειν 
ἤ -»Ὕ ᾿] ᾿ Ἂ . 

καὶ φυλάττεσϑαι τὴν τῶν ἀνθρώπων κακίαν καὶ τὰς: 
τέχνας καὶ τὰς ἐπιβουλάς. αἷς εἰώϑασι χρῆσϑαι. κα- 

ἤ , ν ἃ " 3 ᾿ “ΜΝ » “» 

ϑόλου δὲ ϑαυμαστόν, εἰ τὸ μὲν φαγεῖν ἀπὸ τῆς αὑτῆς 
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τραπέξ ξῆς ἐμποδὼν ἔσται τῇ πονηρίᾳ καὶ νῇ Ζέα τὸ 
πιεῖν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ χρατῆρος καὶ τὸν αὐτὸν λύχνον 
ὁρᾶν" τὸ δὲ τὸν ἥλιον βλέπειν τὸν αὐτὸν καὶ ἀπὸ τῆς 
αὐτῆς τρέφεσϑαι γῆς οὐδεὶς ὑπολογέξεται τῶν πο- 
νηρῶν᾽ ἀλλὰ τὸ μὲν πανδοκεῖον ἢ νὴ Δία οἶκος ἔτε- 
ρος ἐκ λέϑων καὶ ξύλων φχοδομημένος συγκίρνησιν 
ἀνθρώπους καὶ δύναται συνάγειν εἰς φιλίαν, ὥσπερ 
Ὀδυσσεὺς ἀξιοῖ" 

αἰδεῖσϑαι δὲ μέλαϑρον᾽ ὑπωρόφιοι δέ τοί εἰμεν. 
οὕτως ἡγεῖται τὴν σκηνὴν ἀξιωτέραν αἰδοῦς, καὶ ταῦτα 
ἐχ ξύλων τῶν ἐν τῇ πολεμέᾳ γεγονυῖαν, ἤπερ αὐτούς. 
ὁ δὲ σύμπας οὐρανός » ὕφ᾽ ᾧ πάντες ἐσμὲν ἀρχῆϑεν, 
οὐδὲν ὠφελεῖ πρὸς ὁμόνοιαν οὐδὲ ἡ ἡ τῶν ὅλων κοινῶ- 
νέα. ϑεέων οὐσα καὶ μεγάλων, ἀλλὰ τοὐναντίον ἡ τῶν 
μικρῶν καὶ οὐδενὸς ἀξίων. καὶ ὁ μὲν ἴδιος ἑκάστῳ 
πατήρ. πολλάκις οὐδενὸς ἄξιος πρεσβύτης : μέγα 
δίκαιον, ὥστε Π ὴ ἐπιβουλεύειν ἀλλήλοις τοὺς ἐκ τοῦ 
αὐτοῦ γένους" ὁ δὲ κοινὸς ἁπάντων ἀνδρῶν τε ϑεῶν 
τὲς ἐξ οὗ πάντες γεγόναμεν, οὐ κατὰ “άχητα ὧν οὐδὲ 
κατὰ Σίμωνα, οὐ δύναται κατασχεῖν οὐδὲ κωλῦσαι 
τὴν ἀδικίαν τῶν ἀνθρώπων. καὶ μὴν ὅτι γε τοῖς λό- 
γοις οὐχ ἂν πιστεύοι τις τοῖς ὑπὲρ τῆς φιλίας, τοῦτο 
γὰρ λοιπόν ἐστι. φανερὸν δήπου. γελοῖον γὰρ ἀργύ- 
ρίον μὲν δανείξοντα τοῖς πολλοῖς μὴ ῥαδίως ἄν τινα 

5 πιστεῦσαι λόγῳ μόνῳ, ἀλλὰ μαρτύρων δεῖσϑαι καὶ 
γραμμάτων καὶ πολλοὺς καὶ ταῦτα παραβαίνειν. τί 
οὖν; φησίν, οὐχ ἤδη τινὲς ἐγένοντο φέλοι τῶν πρό- 
τερον ; οἷον πῶς ἂν λέ; γοι τοὺς ἡμιϑέους ϑρυλουμέ- 
νους τούτους, Ὀρέστην καὶ Πυλάδην καὶ Θησέα καὶ 
Πειρέϑουν καὶ ᾿Δχιλλέα καὶ Πάτροκλον : ; εἰ δ᾽ οὖν τιςοον 
συγχωρήσειεν ἀλ ηϑὴ τὴν δοξ αν εἶναι ταύτην, δῆλον 
ὡς τρεῖς ἂν εἶεν φιλέαι γεγονυῖαν ἐν τοσούτῳ χρό- 

ΟΠἾΑΤΙΟ ΓἰΧχν. 08 

" Ν᾿, , Ἧ , . Ὅν ;] νῷ. ἕν ὁσῷ πλεονάκις ἂν εἴποι τὸν ἥλιον ἐκλελοι- 
πέναι. 

ΠΕΡῚ ΝΟΜΟΥ. 

Ἔστι δὲ ὁ νόμος τοῦ βίου μὲν ἡγεμών, τῶν πό- 
λεῶν δὲ ἐπιστάτης κοινός, τῶν δὲ πραγμάτων κανὼν 
δίκαιος, πρὸς ὃν ἕκαστον ἀπευϑύνειν δεῖ τὸν αὑτοῦ ς 
τρόπον" εἰ δὲ μή, σκολιὸς ἔσται καὶ πονηρός. οἵ μὲν 
οὖν τοῦτον φυλάττοντες ἔχονται τῆς σωτηρίας οἵ δὲ 
παραβαίνοντες πρῶτον μὲν αὑτοὺς ἀπολλύουσιν, ἐ ἔπει- 
τα καὶ τοὺς ἄλλους, παράδειγμα καὶ ζῆλον αὐτοῖς 
ἀνομίας καὶ βίας παρέχοντες. ὥσπερ δὲ τῶν πλεόν- τὸ 
τῶν οὗ τοῦ πυρσοῦ μὴ διαμαρτάνοντες » οὗτοι μάλιστα 
σώξονται καὶ τοὺς λιμένας εὑρίσκουσιν, οὕτως οἵ 
κατὰ τὸν νόμον ξῶντες ἀσφαλέστατα πορεύονται διὰ 
τοῦ βίου καὶ τῆς “καταγωγῆς τῆς δεούσης τυγχάνου- 
σιν. ἀνθρώπῳ μὲν οὖν ἤδη τις συμβούλῳ χρησάμξ- ι5 
νος μετενόησεν, οὐ μέντοι νόμῳ. τοσούτῳ δὲ τῶν 
τειχῶν ταῖς πόλεσι χφησιμώτερός ἐστιν, ὥστε ἀτεί- 
ψδνοὶ μὲν πολλαὶ τῶν πόλεων διαμένουσι, νόμου ὃ 
χωρὶς οὐκ ἔστιν οὐδεμίαν οἰκεῖσϑαι πόλιν. οὐ μόνον 
δὲ συμφέρει τοῖς ϑνητοῖς ἢ ἀλλὰ καὶ τοῖς ϑεοῖς. ὁ γοῦν 20 
χόσμος ἀεὶ τὸν αὐτὸν νόμον ἀκίνητον φυλάττει καὶ 

» 3 ’ -“" “ ᾿᾽ τῶν αἰωνίων οὐδὲν ἂν παραβαίη τοῦτον. ὅϑεν οἶμαι 
Ἁ ἃ , ᾽ ἢ Ἁ - ’ καὶ βασιλεὺς εἰκότως ἀνθρώπων καὶ ϑεῶν κέκληται; 

τὴν μὲν βίαν καταλύων, τὴν δὲ ὕβριν καϑαιρῶν, τὴν 
δὲ ἄνοιαν σωφρονίζων, τὴν δὲ κακίαν κολάξων, ἐδέα 55 
δὲ καὶ κοινῇ πάντας τοὺς δεομένους ὠφελῶν, τοῖς 

" ν ΝἉ 3 ’ ᾿ μὲν ἀδικουμένοις βοηϑῶν, τοῖς δὲ ἀπορουμένοις περί 
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ν᾿ χὰ , ἤῇ)Ἅ , “ 

τενοβ μηνύων τὸ δέον. ὅταν γάρ τιβ συμβάντος τινὸς 

αὐτῷ δυσκόλου πράγματος ξητῇ τὸ συμφέρον. οὐδὲνοιον 

οἶμαι δεῖ φίλους παρακαλεῖν οὐδὲ συγγενεῖς. ἀλλὰ 

οἰκεῖον σκοπῶν χεῖρον ἐκείνῳ παραινέσειεν οὐδὲ 

ἀγνοήσας τὸ βέλτιον οὐδὲ δι᾽ ἀσχολίαν τινὰ ἢ τὸ μὴ 

φροντίζειν τοὺς σχεπτομένους παραιτήσαιτ᾽ ἄν. τοὐν- 

αντίρν γὰρ ἁπάντων ὁμοίως κήδεται καὶ σχολὴν ἄγει 

πρὸς τὰ τῶν ἄλλων πράγματα καὶ οὐδὲν ἴδιον οὐδὲ 

ἐξαίρετόν ἐστιν αὐτῷ. καὶ μὴν τοσούτῳ γὲ τῆς παρὰ 

τῶν ϑεῶν μαντείας ὠφελιμώτερός ἐστι νόμος; ὅσῳ 

τοὺς μὲν χρησμοὺς ἤδη τινὲς ἡγνόησαν καὶ δοκοῦντες 

πράττειν κατ᾽ αὐτοὺς τἀναντία ἐποίησαν, ὅϑεν οἷ- 

μαι συμφοραῖς ἐχρήσαντο. παρὰ τοῦ νόμου δὲ οὐδέν 

» ἐστι σκολιὸν οὐδὲ ἀμφίβολον, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἅπαντα 

ἃ προσήκει τοῖς δεομένοις φράξει. ἄρχων δὲ ἁπάν- 

τῶν καὶ κύριος ὧν χωρὶς ὅπλων καὶ βίας κρατεῖ" τούὐν- 

αντίον γὰρ αὐτὸς καταλύει τὴν βίαν: ἀλλὰ μετὰ 

πειϑοῦς καὶ βουλομένων προέστηκε. πείσας γὰρ πρό- 

τερον καὶ δοκιμασϑεὶς οὕτω γίγνεται καὶ τὴν ἰσχὺν 

τὴν αὑτοῦ λαμβάνει. τηλικαύτην ὃὲ ἔχει δύναμιν 

ὥστε καὶ τοῖς ϑεοῖς οὗτός ἐστιν ὃ βοηϑῶν. τοὺς γὰρ 

ἱεροσύλους καὶ τοὺς παραβαίνοντας τὴν πρὸς αὐτοὺς 

εὐσέβειαν κολάξει. καὶ μὴν αὐτόν γε οὐδὲ εἷς οἷός τέ 

, ἐστιν ἀδικῆσαι. τῶν γὰρ παραβαινόντων τὸν νόμον 

ἕκαστος οὐκ ἐκεῖνον, ἀλλ᾽ ἑαυτὸν βλάπτει. τοσαύτης 

δὲ δικαιοσύνης καὶ φιλανθρωπίας μεστός ἐστιν, ὥστε 

καὶ τοῖς ἀτυχοῦσι χρησιμώτερος καϑέστηκε τῶν γένει 

προσηκόντων καὶ τοῖς ἀδικουμένοις ἰσχυρότερος τῆς 

αὐτῶν ἐκείνων δώμης καὶ πατράσιν υἱέων εὐνούστε- 

ρος καὶ παισὶ γονέων καὶ ἀδελφοῖς ἀδελφῶν. πολλοὶ 

γοῦν ὑπὸ τῶν φιλτάτων ἀδικούμενοι πρὸς τοῦτον κα- 

“ 1 
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ἐλϑόντα παρὰ τοὺς νόμους πυνϑάνεσθϑαι. καὶ οὐκὰν τὸ Ι 

ΟΕἾΑΤΙΟ ΤΥΧΥ. 

ταφεύγουσιν. εἰ δὲ καὶ μηδὲν ὑπὸ μηδενὸς εὖ πεπον- 
πὐϑὼς ὁ νόμος ἐστίν, ἀλλὰ πᾶσιν ὧν ἂν εὐεργετήσωσιν 

ἑτέρους ἐκτίνει τὰς χάριτας, καὶ γονεῦσι παρὰ παίδων 

τὰς ὁμοίας κομιξόμενος καὶ τοῖς ἐδέᾳ τινῶν εὐεργέταις 

τν παρὰ τῶν εὐ παϑόντων καὶ τοῖς κοινῇ φιλοτιμουμένοις 
παρὰ τῆς πόλεως. κάλλιστα δὲ καὶ τὰ ἀϑλα τῶν εὐερ- 
γεσιῶν πεποίηκε, στεφάνους καὶ κηρύγματα καὶ προε- 
δρέας ἐξευρών᾽ ἃ τοῖς μὲν παρέχουσιν οὐδεμίαν φέρει 
δαπάνην, τοῖς δὲ τυγχάνουσι τοῦ παντὸς ἄξια καϑέστη- 
χεν. ὅ,τι δ᾽ ἂν ἐθέλῃ τῶν εὐτελεστάτων. εὐθὺς τοῦτο 
μέγα καὶ τίμιον ἐποίησεν. οὗτός ἐστιν ὁ τὸν κότινον 
οὕτω μέγα καὶ τηλικαύτης ἄξιον σπουδῆς ἀποδείξας 
καὶ τὰ σέλινα καὶ τὴν πίτυν καὶ τὸν τοῦ ϑαλλοῦ στέ- 
φανον. οὗτος οἱ τὰ τρία δήματα, οἷς ἕκαστος κηρύτ- 
τεται τῶν ἀγαϑῶν, πολλοῖς ἀποφήνας τοῦ ξῆν τιμιώ- 
τερα. οὗτός ἐστιν ὁ τὰς πανηγύρεις συνάγων. ὃ τοὺς 
ϑεοὺς τιμῶν, ὁ τὴν ἀρετὴν αὔξων οὗτος ὃ τὴν ϑά- 
λατταν καϑαίρων, ὃ τὴν γῆν ἥμερον ποιῶν, ὃ τοῦ 
Διὸς ἐτεῶς υἱός. ὃ τὴν ἀήττητον καὶ ἀνυπέρβλητον 
ἰσχὺν ἔχων " τοσοῦτον ἁπάντων σωφροσύνῃ καὶ πίστει 
διαφέρων. ὥστε καὶ γυναικῶν κοινωνίαν καὶ παρϑέ- 
νῶν ὥραν καὶ παίδων ἀκμὴν τούτῳ πάντες πεπιστεύ- 
καμεν. ἔτι δὲ καὶ παρϑένου τῆς Δίκης οὔσης μόνος 
αὐτῇ διὰ σωφροσύνην σύνεστιν. οὗτος ἐπίκουρος γή- 
ρῶς, διδάσκαλος νεότητος, πενίας συνεργός, φύλαξ 2 
πλούτου. τῇ μὲν εἰρήνῃ σύμμαχος, τῷ δὲ πολέμῳ 
ἐναντίος " οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτῷ τούτῳ πλεῖστον 
ἰσχύει. τὸν γοῦν παρὰ τῶν ἐχϑίστων κήρυκα πεμπό- 

μενον οὗτός ἐστιν ὁ σώξων καὶ διαφυλάττων, παντὸς 
ϑώρακος καὶ πάσης ἀσπέδος ἰσχυρότερον αὐτῷ δοὺς ὅ- : 
πλον τὸ κηρύκειον ἔστι δὲ τοῦ νόμου σύμβολον. διὰ 
τοῦτον τοὺς ἀποϑανόντας οὐδεὶς ἔτι κρίνει πολεμίους 

“Ὁ 
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οὐδὲ τὴν ἔχϑραν καὶ τὴν ὕβριν εἰς τὰ σώματα αὐτῶν 
ἐπιδείκνυνται. τοσούτῳ δὲ ταῖς πόλεσι χρησιμώτερός 
ἐστιν ἥπερ τὰ πηδάλια ταῖς ναυσίν, ὥστε ἡ μὲν ἀποβα- 
λοῦσα τοὺς οἴακας ναῦς οὐκ ἂν ἀπόλοιτο, μὴ χειμῶ» 

ὃ νὸς καταλαβόντος, πόλιν δ᾽ οὐκ ἔνι σωϑῆναι τοῦ νό- 
μου λυϑέντος, οὐδ᾽ ἂν μηδὲν ἔξωϑεν συμβαίνῃ δει- 
νόν. ὥσπερ δὲ ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ διανοίας διοικεῖται 
καὶ σώξεται τῶν ἀνθρώπων ἕκαστος, ἡ δὲ ταύτης 

ἊΝ ἃ ᾿ Ἁ ] διαφϑορα μανίαν καὶ παρακοπὴν φέρει, παραπλη-θΝὴ 
᾿ὕ " 3 ᾽ ,} Ιὸ - »" » , σίως . ἂν τις ἀνέλῃ τὸν νόμον ἐκ τοῦ βίου, καϑάπερ 
᾿ Ἁ -» ᾽ Ἁ -» ᾿ οίμαι τὸν νοῦν ἀπολωλεκὼς εἰς παντελὴ μανίαν καὶ 

᾿. Γ ΄ 

ταραχὴν περιστησεται. 

ΠΕΡῚ ΘΟΥ͂Σ,. 

» ἬΝ , - , ἔστι δὲ τὸ ἔϑος γνώμη μὲν τῶν χρωμένων κοινή, 
Γι . " »)} " ἢ " ,᾿ "ἢ " , 

νόμος δὲ ἄγραφος ἔϑνους ἡ πόλεως. δίκαιον δὲ ἑχού- 
' ἣ »" ἢ ἊΨ ᾽ -“ " »"» ’ 5 σον. κατὰ ταῦτα πᾶσιν ἀρέσκον, ευρημα δὲ ἀνϑροώ- 

3. ὦ , 3 ᾿ Ἢ» , -» Ἢ ᾿ πῶν οὔδενος, ἀλλὰ βίου καὶ χρόνου. τῶν μὲν οὖν 
»ν , .. " Ὕ ςᾺ Ἵ ὃ, ᾿ αλλῶν νομῶν ἕκαστος ἀπαξ δοκιμασϑεὶς ἔλαβε τὴν 

,) " Ἁ ἐν Ἂ Γ , Ἢ ᾽ “ ἃ ἰσχὺν" τὸ δὲ ἔϑος ἀεὶ δοκιμάξεται. καὶ νόμος μὲν 
3 οὶ ,᾿ υ ᾿. , »ὕ . ᾿ »" οὐδεὶς ῥαδίως ὑπὸ πάντων κριϑήσεται᾽" ταῖς γὰρ τῶν 

ΓΙ ει “ῖ “2 ᾿ .] - πλειονῶν δόξαις κυροῦται" ἔϑος δὲ οὐκ ἐνὴν γενέ- 
» ' Ν ἃ 6 . ’ ᾿] - ' Ψ »" σϑαι μη προσδεχϑὲν ὑπὸ πάντων. κἀκεῖνος ἀπειλῶν 

ἤ , ιν Ἢ - » καὶ βιαξόμενος μένει κύριος, ὑπὸ δὲ τῶν ἐθῶν πει- 
». Φ ἢ ᾿. ν᾿ ἤ “1 ϑόμενοι καὶ καλὰ καὶ συμφέροντα κρίνομεν αὐτά. διό 

... ᾿ ᾿᾿ " ἤ) μοι δοχεῖ τις ἂν προσεικάσαι τὸν μὲν ἔγγραφον νό- 
- ἤ "ν " ΠῚ Ἁ [ "μὸν τῇ δυνάμει τῆς τυραννίδος" φόβῳ γὰρ ἕκαστον 

" Ἁ ᾽ ᾿ ἤ " ΝᾺ Ν καὶ μετα προσταγματὸος διαπραττεται" τὸ δὲ ἔϑος 
- " ᾿ “ " 

μάλλον τῃ φιλανϑρωπίᾳ τῆς βασιλείας. βουλόμενοι 
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γὰρ αὐτῷ πάντες καὶ δίχα ἀνάγκης ἕπονται. καὶ νό- 
μους μὲν ἴσμεν πολλοὺς ἀνῃρημένους ὑπὸ τῶν ϑέν- 
τῶν αὐτούς, ὡς πονηρούς" ἔϑος δὲ οὐκ. ἂν οὐδεὶς 
ῥᾳδίως δείξειε λελυμένον. καὶ μὴν τῷ παντὶ . δᾷόν 
ἐστιν ἀνελεῖν ὅ,τι βούλει τῶν ἐγγράφων ἢ τῶν ἐϑῶν. : 
τὰ μὲν γὰρ ἂν ἀπαλείψῃς ἅπαξ, ἡμέρᾳ μιᾷ λέλυται" 
συνήϑειαν δὲ πόλεως οὐκ ἔστιν ἐν πάνυ πολλῷ κα- 
ταλῦσαι χρόνῳ. κἀκεῖνοι μὲν ἐν σανίσιν ἢ στήλαις 
φυλάττονται" τῶν δὲ ἕκαστον ἐν ταῖς ἡμετέραις ψυ- 
χαῖς. ἀσφαλεστέρα δὲ καὶ κρείττων ἡ τοιαύτη φυλακή. 
χαὶ μὴν ὁ μὲν ἔγγραφος νόμος αὐστηρός ἐστι καὶ ἀπη- 
νής, ἔϑους δὲ οὐδὲν ἥδιον. ἔπειτα τοὺς νόμους παρ᾽ 
ἄλλων πυνϑανόμεϑα, τὰ δὲ ἔϑη πάντες ἐπιστάμεϑα. 

ει ὔ 3 « Μ) Ὁ χακχείνων μέν εἰσιν οὐ σαφῶς ἔνιοι γεγραμμένοι καὶ 
ΦΝ ’ " ἕ Ἁ “»"Ἤ » Ρ , , διαστρέφονται πολλάκις ὑπὸ τῆς τῶν ῥητόρων δυνά- 

ν . -  "᾽ ᾿ »υ. μεῶς" τῶν δὲ ἐθῶν οὐδὲν ἀμφέβολον οὐδὲ σκολιόν. 
.ω᾿ ἊΝ 3 3 “» , ὕ 3 οὐδ᾽ ἂν περιγένοιτ᾽ αὑτῶν λόγος. κἀκείνων μὲν ἀεὶ 

ὦ ᾿ ῃ " ᾿ ᾿»ν δεῖ μνημονεύειν, εἰ μέλλοιμεν αὐτοῖς ἐμμένειν" τοῦ 
Ἵ , " 3 ὃΣ ἔϑους οὐκ ἔστιν οὐδὲ βουλομένους ἐπιλαϑέσϑαι" 

, ἤ Ρ» νὴ Υ ἤ τοιαύτην γὰρ ἔχει φύσιν ὥστε ἀεὶ ὑπομιμνή- - 
Ὶ "Ὁ ᾿" Ι. ,. ἤ , ὄκειν αὐτοῦ. καϑόλου δὲ τοὺς μὲν νόμους φαίη τις 

Ἢ - , Ἁ Ἂ " ν ἂν ποιεῖν δούλων πολιτείαν, τὰ δὲ ἔϑη τοὐναντίον 
᾿ “ ἃ ἐλευϑέρων. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ποιοῦσιν εἰς τὰ σώματα 

ἤ "ὈῬὃΟ»ν"ν ᾽. ’ "} κολαάσεις᾽ παραβαινομένου δὲ ἔϑους τὴν ξημίαν εἶναι 
, , ἢ " 3 . ,᾿ , συμβέβηκεν αἰσχύνην. ὥστὲ ἐκεῖνος μὲν φαύλων. : 

ψ' 3 -» Ἁ Ὁ“ 3 οὗτος δὲ ἀγαϑῶν ἐστι νόμος. εἰ γὰρ ἅπαντες ἦσαν 
» ’ ν᾿" ἰκὸ “ ᾿Ὶ Ἷ Ὶ ὡ 9 οἱ Ἃ "τι 

ἀγαϑοί, δῆλον οτι τῶν ἐγγράφων ἡμῖν οὐδὲν ἂν ἔδει 
, ΝΜ ἃ -» ᾿ ἤ) "" Π “»"" ᾽ ,) νομῶν. ἔτι δὲ τῶν μὲν νόμων εἰσὶν οἱ βασιλεῖς ἐπάνω 
Ἢ Ἁ ,, ᾽ 3 ἤ . "Ἂχ 3 καὶ πολλὰ πράττουσι παρ᾽ αὑτούς. τοῖς δὲ ἔϑεσι κἀ- 
" » » ᾽ κεῖνοι κατακολουϑοῦσι. καὶ τῶν μὲν ἐγγράφων οὐδὲν : 

" "ι , " Ὶ ͵ ἤ Ὶ ἐν τοῖς πολέμοις ἰσχύει, τὰ δὲ ἔϑη φυλάττεται παρὰ 
» " ᾿ Ἁ » πᾶσι, κἂν εἰς ἐσχάτην ἔχϑραν προέλθϑωσι. τὸ γοῦν 
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μὴ κωλύειν τοὺς νεκροὺς ϑάπτειν οὐδαμῇ γέγραπται" 

πῶς γὰρ ἂν ὑπήκουον οἱ κρατοῦντες τοῖς τῶν ἡττω- 

μένων ἐπιτάγμασιν ; ἀλλ᾽ ἔϑος ἐστὶ τὸ ποιοῦν τῆς φι- 

λανϑρωπίας ταύτης τοὺς κατοι χομένους τυγχάνειν. 

» ὁμοέως τὸ τῶν κηρύχων ἀπέχεσϑαι καὶ μόνοις τούτοις 

πολλὴν ἀσφαλειαν εἶναι βαδίζουσι. τῶν μὲν οὖν νό- 

μον παραβαινόντων οὐδεὶς ἂν ἐπιδείξειεν οὐδένα 

οἶμαι φανερῶς ὑπὸ τῶν ϑεῶν κεκολασμένον᾽" 

δαιμόνιοι δ᾽ ἐπεὶ παρέβησαν τὸ κηρύκων ἔϑος. τοὺς 

παρὰ βασιλέως ἐλϑόντας ἀνελόντες, ἐκολάσϑησαν ὑπ᾽ 

αὐτοῦ τοῦ δαιμονίου. 

ΠΕΡῚ ΦΘΟΝΟΥ͂. 

2. ᾿4ρα διὰ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα ἐνομίσϑη σο- 
. ἃ αι ἔγγ., 5 ᾽ -» » ἢ 

φὸς ἐν τοῖς Ελλησιν Ἡσίοδος καὶ οὐδαμῶς ἀναξιος 
᾿ " ων - ῇ . Σ ι οὖ, ᾽ " ᾿ ' 

ἐκεινὴςφ τῆς δόξης 9 δ οὐχ ἀνθρωπένῃ τεχνΊ τὰ ποιή - θῦ0Ν 

5 ματα ποιῶν τε καὶ ἄδων, ἀλλὰ ταῖς Μούσαις ἐντυχὼν 
καὶ μαϑητὴς αὐτῶν ἐκείνων γενόμενος ; ὅϑεν ἐξ ἀνάγ- 

χης ὅ,τι ἐπήει αὐτῷ πάντα μουσικά τε καὶ σοφὰ ἐ- 
φϑέγγετο καὶ οὐδὲν μάταιον" ὧν δῆλον ὅτι καὶ τοῦτο 

τὸ ἔπος ἐστί. ---- Τὸ ποῖον; 
Ζ. καὶ κεραμεὺς κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων. 

-- Πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα φανήσεται τῶν Ἡσιόδου πε- 

ποιημένα καλῶς περί τε ἀνθρώπων καὶ ϑεῶν σχεδόν 

τι καὶ περὶ μειξόνων πραγμάτων ὑποῖα τὰ λεχϑέντα 

νῦν ἀτὰρ οὐν καὶ ταῦτα ἀπεφήνατο μάλ᾽ ἀληϑῶς τε 

5 καὶ ἐμπείρως τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως. 

οὖν ἐπιμελέστερον σκοπῶμεν αὐτά; --- Καὶ πῶς ἡμᾶς 

ἀνέξονται τοσοῦτος ὕχλος περὶ τοιούτων διαλεγομέ- 

Δακε- 113} 
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νους; --- 24. Τί δέ; οὐ σοφὰ καὶ περὶ σοφῶν ἥκουσιν 

ἡ ἢ ἀκουσόμενοι: -- Φαῖεν ἄν, ὡς μοι δοκοῦσιν. --- 2. 

᾿4λλὰ μὴ τὸν Ἡσίοδον φαῦλον ἡγοῦνται καὶ ὀλίγου 

ἄξιον ; -- Οὐδαμώς. -- - Δ. ᾿Δ4λλὰ περὶ φϑόνου καὶ ξη- 

λοτυπίας καὶ τίνες εἰσὶν οἵ πρὸς ἀλλήλους οὕτως ἔχον- 

τες καὶ ἐπὶ τίσιν οὐ χρήσιμον αὐτοῖς ἀκροᾶσϑαι; --- 

Πάντων μὲν οὖν χρησιμώτατον. --- 41. Οὐκοῦν χρή- 

σιμον ἤδη καὶ τὸ ἀποπειρᾶσϑαι τῶν ἀνδρῶν. φέρε δή, 

δι᾿ ἄλλο τί φησι τούτους Ἡσίοδος εἶναι φϑονεροὺς 

καὶ δυσχόλως ἀλλήλοις ἔχειν ἢ διότι ἧττον ἂν ἐργά- 

ξοιτο ἐκ τοῦ πράγματος ἕκαστος. ὅτου ἂν τύχῃ πρατ- 

τῶν. πολλῶν ὄντων ὁμοίων: --- Ζιὰ τί γὰρ ἄλλο; --- 

“1. Πότερον οὖν κεραμεῖ μὲν λυσιτελεῖ μηδένα ἄλλον 

εἶναι κεραμέα ἐν τῇ αὐτῇ. πόλει τε καὶ κώμῃ μαγείρῳ 

δὲ τοῦτο οὐ λυσιτελές ν ὕπως ἐξῇ αὐτῷ ἀποδίδοσθαι 

ὑποῖ᾽ ἂν ἔχῃ τὰ κρέα τοῖς δεομένοιβ; ἂν καὶ πάνυ λε- 

πτὸν ἱερεῖον ἢ πρεσβύτερον τύχῃ πριάμενος ; --- “41- 

λον ὅτι καὶ μαγείρῳ. -- Ζ. Τί δὲ; βαφεῖ τὴν βαφι- 

κὴν ἐργάξεσϑαι τέχνην οὐ μόνῳ αὐτῷ ἄμεινον ἢ μεϑ᾽ 

ἑτέρων ἀντιτέχνων : ἵνα ὁποιαοῦν ἀποδιδῶται τὰ βάμ- 

ματα ταῖς γυναιξίν ; ἀγαπήσουσι γὰρ ὠνούμεναι κἂν 

ι εὐλίγῳ βελτίω ἢ ὁποῖα εἰώϑασιν αὐταὶ βάπτειν ἐν τοῖς 

μι Ἀἀγροῖς ὡς ἔτυχε; καὶ οὐ ξητοῦσι δευσοποιὰ͵ καὶ ἁλουρ- 

γῆ. --- Πῶς γὰρ ξητοῦσι:; --- 4. Φέρε. πορνοβοσκῷ 

δὲ οὐ κερδαλεώτερόν τε καὶ ἄμεινον πρὸς τὴν ἐμπο- , 

λὴν μόνον ἔχειν τοὔνειδος καὶ μόνον αὐτὸν ἀκού- 

εν κακῶς ἢ σὺν ἑτέροις, ὁμοίως μὲν ἐν πόλει τρέ- 

φοντα καὶ ἀσκοῦντα τοιοῦτον ϑρέμμα, ὁμοίως δὲ εἰς 

Πυλαίαν καὶ τὰς ἄλλας πανηγύρεις πορευόμενον καὶ 

περιάγοντα: -- Καὶ παᾶνυ μοι δοκεῖ πορνοβοσκπὸς εὖ- 

ξασϑαι ἂν ἀνδρῶν ὁμοτέχνων πολλὴν ἐρημίαν. --- 2. 

᾿Δ4ρ᾽ οὖν καὶ περὶ πάντων ἁπλῶς οὕτως ὑπελάμβανε 
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τῶν τὰς αὐτὰς ἐργασίας ἐργαξομένων, ὡς βλαβεροὺς 
ὄντας ἀλλήλοις καὶ ἐμποδὼν πρὸς τὸν βίον; --- Περὶ 
πάντων, ὡς τὸ εἰκός. --- 4΄.᾽411λ᾽ οὐκ ἔπρεπεν οἶμαι 
καϑ'᾽ ἕκαστον “τ. καὶ γὰρ ἐπ᾽ ἄλλοις ἔϑος ἐστὶν 
αὐτῷ περὶ ὕλου τοῦ πράγματος φραξειν ἐφ᾽ ἑνὸς ἢ 
δυοῖν, οἷον ὅταν φῇ μηδ᾽ ἂν βοὺν ἀπολέσϑαι τινὶ ἄνευ 
τῆς τοῦ γείτονος πονηρίας. οὐ δήπου φησὶν ὅ οτι βοῦν 
μὲν ἀπολέσαι ἂν γείτων πονηρός, εἶ μὴ ἄλλος συγ- 
γνοίη; πρόβατον δὲ οὐχ ἂν ὑφέλοιτο. ἐὰν δύνηται λα- 
ϑεῖν. οὐδὲ αἷγα τῶν καλῶν, τῶν μὰ υ ἀμελγομένων 
καὶ διδυμοτοχουσῶν᾽ ἀλλὰ δῆλον ὅ 0τί ὡς πρὸς συν- 
ιἕντας λέγει τοὺς ἐντυγχάνοντας τοῖς ποιήμασιν. οὐχ- 
οὖν περὶ πάντων αὐτὸν ἕνὶ λόγῳ φαμὲν ἔμβραχυ λέ- 
γειν οὕτω τῶν ὁμοτέχν ὧν. ὡς οὔτε φιλούντων αὑτοὺς 

5 οὔτε λυσιτελούντων ἀλλήλοις: ; -- Πάνυ μὲν οὖν. --- 
Ζ. Φέρε δὴ πρὸς ϑεῶν ἡ ναυτικὴ οὐ τέχνη ἐστίν, ἀλλ᾽ 
ἧττόν τι τῆς κεραμευτικῆς ἢ τῆς μαγειρικῆς τυγχά- 
Ψνοι ἂν τοῦδε τοῦ ὀνόματος: --- Οὐχ ἧττον ἴσως. --- 2. 
4ρ᾽ οὖν ἐν νηὶ μεγάλῃ πολλὰ ἱστία ἐχούσῃ καὶ φόρτον 
πολὺν καὶ ἀνθρώπων ἐπιβατῶν ὅμιλον εἷς ναύτης κα- 
λῶς πράττοι ἄν, καὶ συμφέροι αὐτῷ μηδένα ἄλλον ἐν 
τῇ νηὶ πλεῖν μήτε μᾶλλον αὐτοῦ μήτε ἔλαττον ἐπιστώ- 
μενον τὰ ναυτικά" ὧν δὲ πολλοὶ ὦσιν. ἀσύμφοροι 
ἀλλήλοις ἔσονται καὶ πρὸς βλάβης. καὶ διὰ τοῦτο ἐν 
νηὶ μισοῦσι ν ἀλλήλους οὗ πλείονες ναῦται: --.- Τοῦτο 
μὲν ἕτερον τὸ τῶν ναυτῶν. ἀλλὰ κυβερνήτης γε οἶμαι 
κυβερνήτην οὐκ ἂν ἥδοιτο ὁρῶν συμπλέοντα αὑτῷ. 
-- - 24. Πότερον ὅταν χειμὼν ἰσχυρὸς ὴ καὶ ἡ κα-ὩνΝ 
τισχύῃ τοῖν πηδαλίοιν ἑ ἑχατέρου διὰ γῆρας ἢ διὰ βίαν 
τῆς ϑαλάττης, οὐδὲ τότε φιλεῖ κυβερνήτην ἄλλον οὐδ᾽ 

εὔχεται φανεῖσϑαι τὸν διαδεξόμενον, οὐδ᾽ ὅταν κα- 
ταχοιμηϑῆναι δέηται, πολλὰς ἐφεξῆς ἀγρυπνῶν νύ- 

41ὺ ἢ 
Ι 

10 Π ᾿ ; Ἁ " -» , 
! τηλικαύτῃ τὸ μέγεϑος. καὶ ταυτὰ πολλῶν νοσουντῶν : 

ΟΠΒΑΤΙΟ ΠΧΧΥΊῚΙ. 27. 

ν. ἢ ἡ 3 » ᾿ Υ ξ ᾿ . ᾿ 
χτας καὶ ἡμέρας, ἀλλὰ καὶ τότε ομοίως μισεῖ καὶ ξη- 

᾿ δ ἡμνε “ ῇ ἡμμν ὠ 

μίαν αὑτοῦ νενόμικεν, εἰ κυβερνήτης ἐν τῇ νηὶ ἕτε- 
’  » “1 , ’ .. - ἤ 

οὖς ἐστιν; ---- Οὐκ ἂν ἴσως τότε μισοῖ" πῶς γάρ; ἀλλ᾽ 
Ἷ " . , 3 τ ᾿ » ἢ ᾿ 
ἡμεῖς οὐ περὶ ναυτιλίας οὐδὲ περὶ τῶν ἕν ϑαλαττῃ 

’ ΠΝ ΚΥ " 3 - ν Ϊ͵ ᾿.. ΠῚ Ἢ τ. 

λέγομεν. --- “1. Εἰεν" οὔκουν ο γὲ ἰατρὸς ἐπὶ γῆς : 
»“ ᾽ ͵ ““ "»" ἤ 

ἰᾶται καὶ τέχνην οὐδὲν ἐλάττονα ἔχει τῶν τεκτονῶων. 
,,."᾿ Α » Ψ " . -- Τί οὖν δὴ τοῦτο; --- 4. ᾿4ρά γε δοκεῖ σοι βούλε- 

ἤ ἍἽ ᾿ ᾿. ᾿] 

σϑαι μόνος ἂν εἶναι τὴν τέχνην ἐπιστάμενος ἐν πόλει 

--- Τί δὲ κωλύει βούλεσϑαι μόνον εἶναι; τοῖς μὲν γὰρ 

ἄλλοις ἴσως χεῖρον οὐ δυναμένοις ὑφ᾽ ἑνὸς ἰατρεύε- 
σϑαι᾿ τὸ δέ γε ἐκείνου τιμιώτερον οὕτως. οὐδὲ γὰρ 

εἰπεῖν ἔστιν ἡλίκων ἂν καὶ ὅσων μισϑῶν τυγχάνοι 

μόνος ἐν τοσούτοις νοσοῦσιν ἱκανὸς ὧν ἰᾶσϑαι. --- 2. 
3 ᾽ μ᾿ Ἁ 

41λλ᾽ οὐ μαινόμενον ἰατρὸν λέγω σοι. --- Τί δέ; μαι- 

νομένου σοι δοκεῖ τὸ ἐπιϑυμεῖν σφύδρα τιμᾶσϑαι καὶ 

πολλὰ χρήματα λαμβάνειν; --- 4. Ὅταν γε αὐτὸς 

ὑπὸ ληϑάργου ἐχόμενος ἢ φρενίτιδι περιπεσὼν χαίρῃ; 

ὅτι οὐδένα ἔχει τὸν ἰασόμενον οὐδὲ τὸν δώσοντα μαν- 
δραγόραν πιεῖν ἢ ἄλλο φάρμακον ὑγιεινόν, ἵνα δὴ : 

μῦνος ἔχῃ τοὺς ἐν τῇ πόλει μισϑούς τὲ καὶ τιμάς. εἰ 

δὲ δὴ σὺν αὐτῷ καὶ τὰ παιδία νοσοῖ καὶ ἡ γυνὴ καὶ 

οἱ φίλοι πάντες ἐπισφαλῶς , ἄρα καὶ τότε εὔχοιτ᾽ ἂν 

μηδένα ἄλλον ἰατρὸν εὑρεϑῆναι τὸν βοηϑήσοντα᾽" 

ἐὰν δὲ φανῇ τις, κατὰ τὸν Ἡσίοδον κοτέειν μέλλεὶ : 

καὶ ἐχϑρὸν ἡγεῖσϑαι τὸν αὑτοῦ σωτῆρα καὶ τῶν φιλ- 

τάτων; φέρε; ἐὰν δὲ συμβῇ πρᾶγμα τοιοῦτον ὑποῖόν 

ποτὲ συνέτυχε περὶ τοὺς Αἰγυπτίους ἰατρούς" ἐκεῖνοι 

γὰρ ἰώμενοι “αρεῖον τὸν Πέρσην, ὡς ἔτυχεν αὐτῷ 

πεσόντι ἀπὸ τοῦ ἵππου μεταχωρήσας ὁ ἀστράγαλος, : 

οὐχ οἷοί τε ἦσαν ἰᾶσϑαι. κατὰ τὴν αὑτῶν τέχνην, ἀλλ᾽ 

εἰς ἀγρυπνίας τε καὶ ἀλγηδόνας δεινὰς ἐνέβαλον αὐ- 

10. 1. 18 
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, 6. - 6 ρ͵ ἢ" , μιν 9 ᾿ 7,0 λ ΤΥ τὸν. ἕλκοντες καὶ βιαξόμενοι τὸ ἄρϑρον. τούτους μὲν 058. 
. , Ὃ " Γ᾽ , 

οὖν ἐκέλευσε φυλάττειν. ὁπὼῶς ἀποϑάνοιεν στρεβλω- 
, " » - , : ὔ 

ϑέντες. πυϑόμενος δ᾽ ἐν τοῖς αἰχμαλώτοις εἰναΐέ τινὰ 
δγ-- ᾿᾽ » ,“, ᾽ " Ἁ " Ἀ 

Ελληνα ἐπιχειροῦντα ἰᾶσθαι. καλέσας αὑτὸν ὑπὸ 
᾿ ὔ ω " , ω 35 Ὁ» 

5 ἀμηχανίας ἐκέλευσεν. εἴ τι ἔχοι. βοηϑεῖν. ἣν δὲ 
 φι δν᾽νγ , ὍΝ“ Ν ,)Ἅ »" 

ΖΔημόδοκος ὁ Κροτωνιάτης, οσπερ ἄριστος ἐδόκει τῶν 
, " »τἪ " "" . κ» αν Ἢ 

τότε ἐν τοῖς Ελλησιν ἰατρῶν" ὃς καὶ παραχρῆμα μὲν 
- ᾽ ἅ " Ἶ ᾿ ᾿ 

καϑυπνῶσαι αὑτὸν ἐποίησεν. εἶτα καταπλαττῶν καὶ 
- » δω» ἴ »" 

καταιονῶν καὶ τἄλλα ἐπιμεληϑεὶς ὀλίγων ἡμερῶν 
.} -»" ν᾽ ὮΝ , Ν ᾿ , "" ἊΨ 

ὑγιᾶ ἀπέδειξε. κελεύσαντος δὲ ΖΙαρείου λαβεῖν 0.τι 
͵ ) ᾿ Ἁ , 3 . Υ͂ 

βουλεται., τοὺς ἰατροὺς παρῃτήσατο ἀφεῖναι αὑτὸν. 
3 ,ι " ; ᾿ ω καὶ μέντοι ἀφείϑησαν,. ἐκείνου δεηϑέντος. πότερον 

οὖν τότε ἐφρϑόνουν τῷ “ημοδόκωῳ καὶ ἐγϑροὸν ἡγοῦντο. ἢ, 
Ὁ Ι ν -.Ἅ [᾿ γ) ΤΠ χι 9 Γ “ΜΗ Ι Ἴ " 

φησιν Ἡσίοδος ἐπὶ τῶν κεραμέων ἢ τεκτόνων. λυσι- 
" τελεῖν νομίζοντες αὑτοῖς, εἰ μηδεὶς ἄλλος ἰατρὸς ἐφάνη 

βασιλέα ἰασάμενος, ἢ σφόδρα ἠγάπων καὶ χάριν ἤδε- 
σαν; --- Εἰκὸς μὲν ἦν χάριν εἰδέναι. --- 4. Καὶ μὴν 
ϑωρακοποιοί εἰσιν ἐν ταῖς πόλεσι καὶ κρανοποιοὶ καὶ 

τειχοποιοὶ καὶ δορυξόοι καὶ ἕτεροι πλείους εἰ οὖν 

τούτοις λυσιτελεῖ ἕνα ἕκαστον ἐν ἑκάστῃ τῶν πόλεων 
εἶναι τῆς τέχνης δημιουργὸν μᾶλλον ἢ τοὺς ἱκανούς, 
ἡδέως ἔγωγ᾽ ἂν πυϑοίμην. δῆλον γὰρ ὡς πολεμίων 
ἐπιόντων, καὶ μήτε τῶν τειχῶν ἑστηκότων μήτε ὡ- 
πλισμένων ἁπάντων, ἀναγκάξοιντ᾽ ἂν ἄνοπλοι καὶ 

5 ἀτείχιστοι διακινδυνεύειν. ὥστε ἁλούσης τῆς πόλεως 
οὐκ ἂν ἴσως οὗτοί γε ἀποϑάνοιεν, ληφϑέντες δὲ καὶ 
δεϑέντες προῖκα ἂν ἐργάξοιντο τοῖς πολεμίοις πρὸς 

ἀνάγκην, ἀνϑ᾽ ὧν πρότερον ϑρυπτόμενοι πολλῆς τι- 
μῆς ἀπεδέδοντο τούς τε ϑώρακας καὶ τὰ κράνη καὶ 

τὰ δόρατα, καὶ γνοῖεν ἂν ὅτι οὐκ ὀρϑῶς οὐδ᾽ ἐπ᾽ 
ἀγαϑῷ ἐφϑόνει καὶ ἐμήνιε διὰ τὴν τέχνην οὔτε χαλ- 
κεὺς χαλκεῖ οὔτε τέχτονι τέχτων. οὐδὲ λῷον τε καὶ 

ἀρὰ ἢ 
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» ΩΣ ᾿ - Ὕ Ἁ ," »ν 

αμεινον ἣν αὐτῷ μόνον ἡ σὺν ὀλίγοις εἶναι τῆς τέχνης 
5.8 , δ ὰ 9 ᾿ ᾿ , 
ι ἐργάτην. ἀλλὰ δὴ τοῖς μὲν ἄλλοις σχεδὸν οὐκ ἀεὶ βέλ- 

ν 3 ᾽, γ: ’ 

τιον. ὡς φησι βούλεσϑαι αὐτοὺς Ἡσίοδος, μόνοις δὲ 
τοῖς κεραμεῦσι καὶ μαγεέροις τε καὶ βαφεῦσι καὶ πορ- 

- 3 » ἔ ᾿ δ ᾿ “ 
νοβοσκοῖς. οὐκοῦν ἡ ζηλοτυπία καὶ ὁ φϑόνος καὶ τὸ 

ἢ » , ’ ἤ Ἁ 3 ν 

μηδένα αλλον ἐϑέλειν πράττειν τὸ αὗτο ἔργον μαγει-- 
, ᾿ Ὶ ᾿Ξ “ 

ἪΝ ριίκὸν τὲ καὶ βαφικὸν καὶ κεραμευτικὸν καὶ ἔτι μᾶλλον 

σσορνοβοσκοῖς προσῆκον ἥπερ ἰατροῖς τε καὶ κυβερνή- 

ταις ἢ ἄλλο τι σπουδαιότερον πράττουσιν. εἶεν: ἀλλ᾽ 

εἰ κυβερνήταις τε καὶ ἰατροῖς καὶ οἷς νῦν δὴ ἐλέγομεν 
οὐ βέλτιον ἐν σπάνει τῶν ὁμοτέχνων ξῆν, ἧπου τοῖς γε 

φρονέμοις καὶ σοφοῖς ἀνδράσι λῷόν τε καὶ ἄμεινον 
ὁρᾶσϑαι μόνοις; ---- Οὐδαμῶς. --- 4. Ὅτι πρὸς τῷ με- 
γαλόφρων τὲ εἶναι καὶ ἄλυπος ὁ νοῦν ἔχων καὶ φι- 
λάνϑρωπος καὶ τὴν ἀρετὴν ἐπίστασϑαι συμφέρουσαν 
αὐτῷ τήν τε αὑτοῦ καὶ τὴν τῶν πέλας καὶ μηδέποτε 
ἂν ὑπὲρ τούτων μηδένα μηδὲ τῶν φαυλοτέρων ἄλλον 

9 ν “ τ ὃ ᾿ -» , “" ᾿ 
ι αλλῷ φϑονεῖν, ἃ κοινὰ ὑπάρχει πᾶσιν ἀγαϑα᾿ πρὸς 

’ » .᾿ Ἁ "»" » ᾿ 9 ᾿ νὴ ἤ 

τούτοις πᾶσιν οὐδὲ τῶν αλλῶν, ἐφ᾽ οἷς ὁ τὲ φϑόνος 
’ Ἁ Ἁ ᾿ ᾿ , ἤ Ἁ ἤ 

γίγνεται καὶ τὸ βασκαίνειν ἀλλήλοις τους πολλούς, : 
» , ᾿ ῃ 3 »»ἤ μ᾿: " 

οὔτε ϑαυμάξει τὸ παράπαν οὐδὲν οὔτε ἄξιον σπουδῆς 
᾽Ψ Ἁ Ὃ“ 

νενόμικεν, οἷον δὴ χϑὲς περὶ πλούτου ἐλέγομεν. ὥστε 
3} 5» ». ᾽ ᾿ - ἢ » ᾿ ω 

οὐδ΄ ἂν φϑονήσειεν οὐδενὶ χρυσοῦ ἡ ἀργυρου ἡ βοσ- 
ἥ Ἃ Ἢ ' -» , ἐ τ 

κημάτων ἢ οἰκίας ἢ ἄλλου τῶν τοιούτων, ὑπὲρ ὧν 
[χ2 ᾽) 3 ᾿ » Ἢ 

ἐλέγομεν ὡς φησιν ἕτερος ποιητῆς. οὐχ αὐτοῦ γνῶ- : 
3 ἤ ᾿ Ἁ Ἁ »" , ’ 

μὴν ἀποφαινόμενος, ἀλλὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων ἐξη- 
᾽ 

γούμενος δόξαν" 
4... 3 Ψ' “ 4. . οἷσίν τ΄ εὖ ξώουσι καὶ ἀφνειοὶ καλέονται 

ἐν ἤ -- “- ᾿ κ᾿ ν᾿ ὧὼ 

ὡς μόνον καλουμένων αὐτῶν ἀφνειῶν. ἀλλ΄ οὐχ ον- 
3 ᾽ ἤ ν᾿ ᾽ -»" οἱ Α " 

τῶν καὶ αἀληϑειαν. εἰεν οὔκουν χρηματῶν μὲν 
ὃ ω. νιν. ἡ» “" ᾿ 

κρείττων ὁ γενναῖος καὶ τέλειος ἀνὴρ ἡμῖν δοκεῖ" περὶ 
᾿ " " , "" Ν ὺ " 

δὲ δόξης τυχὸν ἐρίξοι ἂν καὶ φϑονοῖ, οὐς ἂν τιμωμδ- 
8 
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νους μᾶλλον παρὰ τῷ πλήϑει βλέπῃ καὶ μειξόνων 

ἐπαίνων τυγχάνοντας: ἢ οὐκ ἀγνοεῖν φήσομεν ὡς 

ἔστιν ἡ δόξα ὃ παρὰ τῶν πολλῶν ἔπαινος" εἰ δὲ τῶν 

πολλῶν, δῆλον ὅτι τῶν οὐχ εἰδότων ; --- Οὐδαμῶς θὺν 

τοῦτό γε εἰκὸς αὐτὸν ἀγνοεῖν. --- 4. Φέρε, οὐκαῦν 

δοκεῖ σοι ἀγαϑὸς αὐλητὴς ἥδεσϑαι ἐπὶ τῇ τέχνῃ καὶ 

μέγα φρονεῖν ὑπὸ ἀμούσων καὶ ἀτέχνων ἐπαινούμε- 

νος, κἂν εἰ περιστάντες αὐτὸν παῖδες. συφορβοί, καὶ 

ποιμένες ϑαυμάξοιεν καὶ κροτοῖεν, ἐπαίρεσϑαι ἐπ᾽ 

αὐτῷ τούτῳ καὶ τοῦ παντὸς ἄξιον ἡγεῖσϑαι τὸν παρ᾽ 

ἐκείνων ἔπαινον; ἀλλὰ μὴν ἐδήλωσεν ὁ Θηβαῖος αὐ- 

λητῆς, οὐδὲ τῷ ϑεάτρῳ πάνυ προσέχων τὸν νοῦν 

οὐδὲ τοῖς ἀριταῖς ἀπείροις οὖσιν αὐλήσεως, καὶ ταῦτα 

περὶ ἄϑλου καὶ νίκης ἀγωνιξόμενος, ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲ 
᾿. , δ». - “" - ᾿ 

μικρὸν ἔχβηναι τοῦ ῥυϑμοῦ τοῦ πρέποντος ἐτολμησεν᾽ 

αὑτῷ δὲ καὶ ταῖς Μούσαις αὐλεῖν. ἔφη. τί οὐν: οὐξι 

τὸν Ὀρφέα, τὸν τῆς. Μούσης υἱόν. εἰ ἀληϑὴς ὁ κατ᾽ 

αὐτὸν μῦϑος. μᾶλλον ἂν χαίρειν τῶν ὀρνέϑων κατα- 

πετομένων πρὸς αὐτὸν ἄδοντα καὶ τῶν ϑηρίων κη- 

λουμένων ὑπὸ τῆς φωνῆς καὶ παρεστηκότων πράως 

χαὶ ἀθορύβως. ὁπότε ἄρξαιτο μελῳδεῖν" ἔτι δὲ τῶν 

δένδρων προσιόντων ἅμα τῷ καρπῷ τε καὶ ἄνϑει, καὶ 

τῶν λίϑων κινουμένων καὶ συνιόντων, ὥστε μεγάλα 

ἕρματα ἀϑροίξεσϑαι λέϑων πλησίον αὐτοῦ, μᾶλλον ἐπὶ 

τούτοις γιγνομένοις ὁρῶντα τέρπεσϑαι καὶ μεγαλαν- 

χεῖσθαι. νομίζοντα τῆς μουσικῆς ἥκειν ἐπ᾿ ἄκρον. ἢ 

εἴπερ ἡ μήτηρ αὐτὸν ἡ Καλλιόπη κιϑαρίξοντα ἐπῇ- 

νεσέ τε καὶ εἶπε, καταψήσασα ἅμα τὴν κεφαλήν, ὡς 

ἱκανῶς ἔχοι μυυσικῆς καὶ σοφώτατος εἴη τὰ τῆς τέχ- 

νης: ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι μᾶλλον ὑπὸ Φιλάμμονος αὖ- 

τὸν ἐθέλειν ἐπαινεϑῆναι περὶ μουσικὴν ἢ εἴ τις ἦν 

τῶν τότε ἔμπειρος κιϑαρωδίας ἢ συμπάντων ἁπλῶς 

ΟΜ 

418} 
ΙΙ 

ὰ 
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τῶν ϑηρίων τε καὶ ὀρνέων" ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν κύκνων 

ἐπιβοώντων καὶ ἱσυμφϑεγγομένων φροντίσα
ι ἂν οὐδέν, 

ὅτι οὐκ εἶχον τέχνην οὐδὲ ἐπιστήμην περὶ τὸ μελῳ- 

δεῖν. εἶεν. τί δέ; ὑγιείας μάρτυρα καὶ ἐπαινέτην βού- 

λοιτ᾽ ἂν ὃ νοῦν ἔχων ἀνὴρ ἕνα λαβεῖν; ὅστις ἰατρι- Ὁ 

χὸς καὶ περὶ σώματος ϑεραπείας ἔμπειρος» ἢ πολλὰς 

μυριάδας ἀνθρώπων οὐδὲν ἐπαϊόντων. οἵ; ἂν οὕτω 

τύχῃ, πεπλησμένον ὁρῶντες αὐτὸν ὑπὸ νόσου καὶ οἷὖ- 

δοῦντα καὶ ὕπουλον, μακαρίξουεν ὡς Πολυδάμαντα 

τὸν Θετταλὸν καὶ Γλαῦχον τὸν Καρύστιον. ἡγούμε- 

νού διαφέρειν εὐεξίᾳ: ἀλλὰ εἰς μὲν αὔλησιν καὶ κι- 

ϑαρῳδίαν χαὶ τὸ περιεῖναι παλαίοντα ῆ πυκτεύοντα 

τῶν ἄλλων ἁπάντων ὁ τῶν ἐπισταμένων ἔπαινος 

ἥδιστος τοῖς εἰδόσι καὶ πλείστης σπουϑης ἄξιος᾽ εἰς 

δὲ φρόνησιν καὶ δικαιοσύνην καὶ σύμπασαν ἀρετὴν 

ἱκανὸς εὐφρᾶναι τὸν νοῦν ἔχοντα καὶ μι ὀνμ νεὼν 

τὴν διάνοιαν ὁ τῶν ἡλιϑέων καὶ τῶν ἐπιτυχόντων: 
; 

Οὐδαμῶς. --- Α. Καὶ πότερον οἴει τὸν ἔμπειρον τῆς 

τεκτονικῆς τέχνης: εὐϑὺύ τι ἐργάσασϑαι βουλόμενον, 

ἑνὶ προσαρμόσαντα κανόνι καὶ μιᾷ στάϑμῃ σταϑμη- 

σάμενον ἥδιον ἔχειν καὶ πεποιϑέναι περὶ τῆς ὀρϑό- 

τητος μᾶλλον ἢ πολλοῖς τε καὶ ἀνωμάλοις ξυλοις ἀπευ- 

ϑύνοντα καὶ καταμετροῦντα ; φέρε πρὸς Διός. ἄρα 

ἀκήκοας ξωγράφου χαρίεντος ἔργον γραφήν τινα 
προ- 

ϑέντος εἰς τὸ φανερὸν ἵππου ϑαυμαστήν τε καὶ ἀκῤι- : 

βῶς ἔχουσαν: φασὶ γὰρ αὐτὸν κελεῦσαι παραφυλάτ- 

τειν τὸν παῖδα τοὺς ὁρῶντας; εἰ ψέγοιεν ῇ ἐπαινοῖεν; 

καὶ μνημονεύσαντα ἀπαγγεῖλαι πρὸς αὐτόν. τῶν δὲ 

ἔχαστον ἄλλον ἄλλο τι λέγειν περὶ τῆς γραφῆς καὶ 

᾿αἰτιᾶσϑαι; τὸν μέν τινα οἶμαι τὴν κεφαλήν, τὸν δὲ 

τὰ ἰσχία ; τὸν δὲ περὶ τῶν σκελῶν, ὡς. εἰ τοιαῦτα 

ἐγεγόνει; πολὺ κάλλιον ἂν εἶχεν. ἀκούσαντα δὲ τὸν 



78 ΠΙΟΝῚΒΚΒ ΡῈ ΙΝΥΊΠΙΑ 

γραφέα τοῦ παιδός, ἐργασάμενον ἄλλην γραφὴν κατὰ 
τὴν τῶν πολλῶν δόξαν καὶ ἐπίνοιαν, κελεῦσαι ϑεῖναι 
παρὰ τὴν πρότερον. εἷναι οὖν πολὺ τὸ διαφέρον᾽ τὴν 
μὲν γὰρ ἀκριβέστατα ἔχειν, τὴν δὲ αἴσχιστα καὶ γε- 

δ λοιότατα καὶ πᾶσι μᾶλλον ἢ ἵππῳ ἐοικέναι. δῆλον 
οὖν ὡς εἰ σφόδρα προσδεήσεται τοῦ παρὰ τῶν πολ- 
λῶν ἐπαίνου. τῆς αὑτοῦ γνώμης ἡγούμενος κυριώ- 
περ τὸν ἐκείνων ψόγον τε καὶ ἔπαινον. οὕτως 

ἕκαστα πράξει καὶ προϑυμήσεται τοιοῦτον παρέχειν 
ἑαυτὸν ὁποῖον ἀξιοῦσιν οἱ πολλοί. 
ἔσται ταχὺ μάλα ἐοικὼς ἀντ᾽ 

καὶ δῆλον ὅτι 
ἐκείνου τοῦ πρότερον 

ἵππου, φαύλως καὶ κατὰ τὴν τοῦ ἑνὸς εἰργασμένου 
τέχνην, τῷ ϑαυμαστῷ καὶ πολυτέχνῳ δημιουργή- 
ματι; μηδὲ αὐτοὺς ἐχείνους ἀρέσκοντι τοὺς δημιουρ- θ51Ν 

8 γούς, ὑπὸ τῆς ἁπάντων ἐπινοίας καὶ δημιουργίας συγ- 
κειμένῳ. χκαϑάπερ ὁ μῦϑός φησι τὴν Πανδώραν οὐχ 
ὑφ᾽ ἑνὸς τῶν ϑεῶν πεπλασμένην, ἀλλὰ κοινῇ ὑπὸ πάν- 
τῶν. ἄλλο ἄλλου δωρουμένου καὶ προστιϑέντος, οὐ- 
δαμῶς σοφὸν οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἀγαϑῷ τὸ πλάσμα γενόμενον, 
παντοδαπὸν δὲ καὶ ποικίλον τοῖς λαβοῦσιν ἀποβῆναι 
κακόν. ὅπου δὲ ϑεῶν ὄχλος καὶ δῆμος κοινῇ δημιουρ- 
γῶν καὶ ἐργαζόμενος οὐχ οἷός τε ἐγένετο καλῶς τὲ 
χαὶ ἀμέμπτως ἐργάσασϑαι. τί ἂν φαίη τις τὸν ὑπό 
γε ἀνθρωπίνης δόξης πλαττόμενον καὶ δημιουργού- 
μενον βίον τε καὶ ἄνδρα; δῆλον οὖν ὡς εἴ τις ἔφυ 
τῷ ὄντι φρόνιμος, οὐδὲν ἂν προσέχοι τῷ λόγῳ τῶν 
πολλῶν οὐδὲ ϑεραπεύοι τὸν παρ᾽ ἐκείνων ἔπαινον ἐξ 
ἅπαντος, ὃς γε οὐδὲ μέγα ὁ οὐδὲ τίμιον οὐδὲ ἀγαϑόν, 
ὡς ἔπος εἰπεῖν, τοῦτόν ποτὲ ἡγήσεται. μὴ νομίζων 
δὲ ἀγαϑὸν νων ἐπ᾿ αὐτῷ τοῖς ἔχουσιν ἀδύνα- 
τος. οὔκουν τοιοῦτος ἡμῖν ὁ γενναῖος καὶ σώφρων 
καὶ κεκολασμένος ἀνήρ, πλούτους τε καὶ ἐπαίνους καὶ 

424 ἢ 
Ι 

065 
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στεφάνους Ὀλυμπικούς τε καὶ Πυϑικοὺς καὶ γράμ- 

ματα ἐν στήλαις "καὶ μαρτυρίας ἐγγράφους δήμων 

καὶ βασιλέων διώκων, ὅπως ἂν ῇ περίβλεπτος καὶ 

φανερύς; ἀλλ᾽ εὐσταλής τε καὶ ἄτυφος ὡς οἷόν τὲ 

χωρῶν διὰ τοῦ βίου, ταπεινὸς καὶ κεκολασμένος αὐὖ- ! 

τὸς ὑφ᾽ αὑτοῦ καὶ τῆς αὑτοῦ διανοίας ; οὐδενὸς ἔξω- 

ϑὲν κόσμου προσδεόμενος οὐδὲ ἐπιϑέτου τιμῆς οὐδὲ 

φαλάρων καὶ πτερῶν, ὥσπερ οἱ κακοὶ μισϑοφύροι 

πτερὰ καὶ λόφους ἀναλαβόντες καὶ Γοργόνας ἐπὶ τῶν 

ἀσπίδων καὶ τοῖς δορατίοις ψοφοῦντες ἔπειτα φεύ- 10 

γουσιν.. εἰ μικρὸς καταλάβοι κίνδυνος. οἵους πολ- 

λοὺς ἰδεῖν ἔστι τῶν οἰομένων εἷναι μακαρίων; ξενα- 

γούς τινας καὶ ὃ ημαγωγοὺς καὶ σοφιστάς, ἐν ϑεάτροις 

καὶ παρὰ τοῖς μαϑηταῖς καὶ κατὰ σκηνὰς ἐντὸς σερα- 

τοπέδου μεγαλαυχουμένους - ὅταν τύχωσιν ὑποπιόν- 1 

τες τῆς μεσημβρίας, 
Τρώων ἀνϑ᾽ ἑκατόν τε διηκοσίων τὲ ἕκαστος 

στήσεσ θαι" 

τοὺς δὲ αὐτοὺς τούτους ἕνὸς ἀνθρώπου κατατρέχον- 

ιτὸς χαὶ διώκοντος προτροπάδ ἣν φεύγοντας ᾿ σύμπαν- 20 

τας οὐ φαινομένους ἐκείνου ἀξίους. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ 

ἡδονάς τινας σίτων ἢ ποτῶν ἢ ἀφροδισίων ἢ γυναι- 

κὺὸς κάλλος ὴ παιδὸς ὥραν τεϑαυμακὼς καὶ τούτων 

ἐπι ϑυμῶν καὶ μεγάλα ἡγούμενος, εὐδαιμονίζοι ἂν τοὺς 

τυγχάνοντας αὐτῶν; σατράπας καὶ δυνάστας καὶ «νὴ 35 

Ζία βαναύσους τινὰς καὶ οἰκότριβας, πεπλουτηκό- 

τας τοὺς μὲν ἀπὸ τῆς τέχνη. τοὺς δὲ τὰ τῶν δεσπο- 

τῶν ὑφαιρουμένους᾽" αὑτὸν δὲ οἰκτείροι τῆς ἀπορίας 

τε καὶ ἐρημίας τούτων τῶν ἀγαθῶν καὶ ἡγοῖτο οὐ 

τῶν εὐτυχῶν᾽ διὰ δὲ τοῦτο ἐκείνοις φϑονοῖ καὶ ἐπι- 30 

βουλεύοι πάντα τρύπον καὶ εὔχοιτ ἂν ἀπολέσϑαι αὐὖ- 

τούς. ἢ καὶ συγχωρήσωμεν τὸν γενναῖον ἄνδρα καὶ 
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μεγαλόφρονα τὸ τῶν κυνῶν τε καὶ 1 ἵππων καὶ ἄλλων 
ϑηρίων πεπονϑέναι πάϑος., ἃ οὐ δύναται κατέχειν 
ἑτέρων ἐμπιμπλαμένων τε καὶ ὀχευόντων, ἀλλὰ χαλε- 
παένει καὶ ἀγανακτεῖ καὶ ὀργέξεται τοῖς ἀπολαύουσι 

5 χαὶ ἕτοιμα ἐπιπηδᾶν χαὶ δάχνειν καὶ κυρίττειν καὶ 
πάντα τρόπον ἀλλήλοις πολεμεῖν ἐστι περὶ τῶν ἡδο- 
νῶν" κἀκεῖνον οὕτως ἔχειν φῶμεν, ὡς ὁμολογοῦντα “3 
τούτων εἶναί τι ὅπου δαῖον καὶ τὸν Σαρδανάπαλλον 
ἡγούμενον ξηλωτόν, ὃς ἔφη διατελέσαι τὸν βίον εὐω- 

10 χούμενός τε καὶ ὑβρίζων μετὰ εὐνούχων καὶ γυναικῶν, 
καὶ διὰ τοῦτο ξηλοτυπεῖν αὐτὸν τὴν τῶν τράγων τε καὶ 
ὄνων εὐδαιμονίαν :--- Μὴ γὰρ οὐδὲ εὐσεβὲς τὰ τοιαῦ- 
τὰ περὶ τοῦ μετρίου καὶ πεπαιδευμένου διανοηϑῆναί 
ποτε ἂν δούς. -..-.--ἕ 42. Οὐκωωδυν εἰ μήτε διὰ δόξαν μήτε 

15 διὰ χρήματα μήτε δι᾿ ἡδονὰς βρώσεων ἢ ἢ πόσεων ἢ 
μίξεων αὑτὸν ἢ ἄλλον οἴεται μακάριον ἱηδὲ ὅλως εἷ- 
ναΐ τῷ τῶν τοιούτων περιμάχητον ἢ τίμιον, -οὐκ ἂν 
διαφέροιτο περὶ αὖ τῶν οὐδ᾽ ἂν φϑονήσειεν οὐδενὶ 
ἐκείνων, οὐ μᾶλλον ἢ τῆς ψάμμου τῆς ἐπὶ τοῖς αἰγια- 

20 λοῖς ἢ τῶν κυμάτων τοῦ ψόφου τε καὶ ἤχου το 
πρὸς τὴ ϑαλάττῃ οἰκοῦσιν" οὐδ᾽ εἴ τῷ χρυσίον αὐτό- 
ματον ἔχ τοῦ οὐρανοῦ τὸν κόλπον ἐμπλήσειεν, ὥσπερ 
τῇ Ζανάῃ δή ποτε λέγουσιν ἐν οἰκήματι χαλκῷ φύτ ΟΝ 
λαττομένῃ χρυσίον ἐξαίφνης ἄνωϑεν εἰσρυῆναι διὰ τὸ 

25. χάλλος αὐτῆς, οὐδὲ εἰ χειμάρρους αὐτῷ ποϑεν ἐπέλ- 
ϑοι χρυσὸν πολὺν καὶ ἄϑρουν καταφέρων, ὥσπερ 
ἰλύν" χαϑάπερ οἶμαί φασι Κροίσῳ πρότερον τὸν 
Πακτωλὸν διὰ μέσων ἀφικνούμενον Σάρδεων ξ ἕτοιμα 
χρήματα χομέξειν, πλείω φόρον τε καὶ δασμὸν ἢ 

80 σύμπασα Φρυγία καὶ Τυδία καὶ Μαίονές τε καὶ Μυ- 
σοὶ καὶ σύμπαντες οἵ νεμόμενοι τὴν ἐντὸς “Ἅλυος. 
οὐδέ γε τὸν λαβόντα παρὰ Κροίσου τὴν δωρεὰν ἐκεῖ- 
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νον ᾿4λκμέωνα ἐξήλωσεν οὔτε Σόλων οὔτε ἄλλος οὐ- 
“δεὶς τῶν τότε σοφῶν ἀνδρῶν, ᾧ φασι τὸν “υδὸν 
᾿ἐπιτρέψαι τοὺς ϑησαυροὺς ἀνοίξαντα φέρειν αὐτὸν 
ὁπόσον βούλεται τοῦ χρυσοῦ. καὶ τὸν εἰσελϑόντα 
πάνυ ἀνδρείως ἐμφορήσασϑαι τῆς βασιλικῆς δωρεᾶς, 5 
χιτῶνά τὲ ποδήρη καταξωσάμενον καὶ τὸν κόλπον 
ἐμπλήσαντα γυναικεῖον καὶ βαϑὺν καὶ τα ὑποδη- 
ματα ἐξεπίτηδες μεγάλα καὶ κοῖλα ὑποδησάμενον, 
τέλος δὲ τὴν κόμην διαπάσαντα καὶ τὰ γένεια τῷ 
ψήγματι καὶ τὸ στόμα ἐμπλήσαντα καὶ τὰρ γνάϑους ι0 
ἑκατέρας μόλις ἔξω βαδίξειν, ὥσπερ αὐλοῦντα τὴν 
τῆς Σεμέλης ὠδῖνα, γέλωτα καὶ ϑέαν Κροίσῳ παρ- 
ἔχοντα καὶ Μυδοῖς. καὶ ἣν τότε “Δλκμέων οὐδεμιᾶς 
ἄξιος δραχμῆς, ὡς εἶχεν ἱστάμενος. οὔτε οὖν ἐπὶ 
τούτοις, ὡς ἔφην, ζηλοτυπήσειεν ἄν, οὔτε εἴ τινα 15 
βλέποι ϑαυμαξόμενόν τε καὶ ὑμνούμενον ὑπὸ ἀνϑρώ- 
πὼν μυρίων ἢ δισμυρίων. εἰ δὲ βούλει, κροτούμενον 
καὶ ταινιούμενον, κορωνιῶντα καὶ γαυριῶντα, καϑά- 

ἵ ἐπὶ νί ; "πὸ πλειόνων. πὲρ ἱππὸον πὶ νίκῃ. παραπεμποίξνον κὐνερμ μ- ᾿ 

Ἢ ὑπόσοι προπέμπουσι τοὺς νυμφίους" αὐτὸς δὲ ἀδο- τ0 
ξότερος μὲν εἴη τῶν πτωχῶν, ἐρημότερος δὲ τῶν ἐν 
ταῖς ὁδοῖς ἐρριμμένων. μηδενὸς δὲ ἀξιούμενος παρὰ 

,) “ ᾽ ᾿. Ἃ μηδενὶ λόγου. καϑάπερ Μεγαρέας ποτέ φασι διὰ τὸ 
2 τ μὴ δύνασϑαι ϑεραπεύειν μηδὲ πρὸς χάριν ὁμιλεῖν, 

ἅτε αὐστηρὸς ὧν τὴν φύσιν καὶ ἀληϑείας φίλος, οὐ- 35 
δὲν ἀποχρυπτόμενος. οὐδὲ οὕτω πείσεται τὸ τῶν 

Ἁ 3 μη! . Υ ἡμ}ν ὑυΝ κεραμέων τὲ καὶ τεκτόνων καὶ ἀοιδῶν" οὐ καμῳφϑή 
σεταί ποτε δι᾽ ἔνδειαν ἢ δι᾿ ἀτιμίαν οὐδὲ μεταβαλεῖ 
τὸν αὑτοῦ τρύπον, κόλαξ καὶ γόης ἀντὶ γενναίου καὶ 
ἀληϑοῦς φανείς. καίτοι τί ποτὲ βούλονται τῶν (-- 30 
καρίων τινὲς ϑεραπεύεσϑαι πρὸς ἀνθρώπων ἐλευ- 
ϑένων εἶναι φασκόντων καὶ τοὺς καλουμένους φι- 
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λοσόφους ἐπὶ ϑύραις αὑτῶν ὁρᾶσϑαι ταπεινοὺς καὶ 

ἀτίμους , καὶ νὴ Δία καϑάπερ ἡ Κίρκη ἐβούλετο τὴν 
οἴκησιν αὐτῆς φυλάττεσϑαι ὑπὸ λεόντων δειλῶν καὶ 
κατεπτηχότων; οὔχουν οὐδὲ ἐκεῖνοι λέοντες ὄντες 
ἐφύλαττον αὐτήν. ἀλλὰ δύστηνοι ἄνϑρωποι καὶ ἀνόη- 
τοι. διεφϑαρμένοι διὰ τρυφὴν καὶ ἀργίαν. οὐκοῦν 
ὅταν ἴδῃ τις τῶν φιλοσόφων τινὰ καλουμένων περὶ 

καὶ πρόϑυρα σαίνοντα καὶ ταπεινόν. ἐκεί- 
κυσὶν ὁμοίων 

᾿. , ἅ 

τας αὐλὰς 
" 3 “ν -. ᾿ 

νῶν ἄξιον ἀναμνησϑῆναι τῶν λεόντων. 
“ ν . ΩΣ νων »  υ 

πεινῶσι καὶ δειλοῖς, ὠρυομένων ὀξύτατον, ἅτε ὑπὸ 
ἤ Ὕ ’ ν᾿ " »ν ἢ ᾿... Ϊ ᾽  ω.᾽᾿ φαρμάχῶν διεφϑαρμένων. ἀλλὰ δή ἐστιν οὐκ οἷδ 

6 “ὩΨΓ 6 Ρ ᾿ ᾿ ἃ “ ὁποῖον τι ἡ τοιαύτη ἐπιϑυμία. μυρίοι μὲν γάρ εἰσιν, 
ΓῚ Ρ Ρ ᾽ Γ᾿ ΓΙ Ἁ 

οὗ ἑκόντες καὶ πάνυ προϑύμως ϑεραπεύουσι τοὺς 
, ᾿ ᾿ ἃ ᾿ ᾿ πλουσίους καὶ δυνατοὺς καὶ “μεστὰ πάντα κολάκων 

ὦ κᾳ ἅ νὴ ᾿ , Ἁ , 5 ἐστὶ καὶ μετ΄ ἐμπειρίας καὶ τέχνης αὐτὸ πραττόντων. 
““ 3 ᾽ “Ψ ο. »" - ᾿, ν᾽ ὥστε οὐκ ἀπορίᾳ τοῦδε τοῦ χρήματος ξητοῦσι παρὰ 
τῶν εὖ πεφυκότων, ἀλλ᾽ ἔστιν ὅμοιον τοῦτο ἕτέρῳ 
ἐπιχειρήματι τῶν σφόδρα ἀκολάστων, οἱ γυναικῶν 
ἀφϑόνων οὐσῶν δι᾽ ὕβριν καὶ παρανομίαν ἐπιϑυ- 
μοῦσιν ἐκ τῶν ἀνδρῶν γυναῖκας σφίσι γενέσϑαι καὶ 
λαβόντες παῖδας ἐξέτεμον. ὅϑεν πολὺ κάκιον καὶ 
δυστυχέστερον γένος εὐνούχων ἐγένετο, ἀσϑενέστερο ν 
τοῦ γυναικείου καὶ ϑηλύτερον. ἀλλ᾽ ὅ γε πρὸς ἀλή- 
ειαν ἀνδρεῖος καὶ μεγαλόφρων οὐκ ἄν ποτὲ πάϑοι 

ἢ τοιοῦτον οὐδὲν οὐδ᾽ ἂν πρόοιτο τὴν ἐλευ ϑερίαν τὴν 
αὑτοῦ καὶ τὴν παρρησίαν τιμῆς τινος ἀτίμου χάριν ἡ 
δυνάμεως ἢ χρημάτων, οὐδ᾽ ἂν φϑονοῖ τοῖς μετα- 
βαλλομένοις τε καὶ μεταμφιεννυμένοις ἐπὶ τοιαύταις 
δωρεαῖς, ἀλλ᾽ ἡγοῖτ᾽ ἂν ὁμοίους τοῖς μεταβάλλουσιν 
ἐξ ἀνθρώπων εἰς ὄφεις ἢ ἄλλα ϑηρία᾽ ἐκείνους μὲν 
οὐ ξηλῶν οὐδὲ βασκαίνων αὐτοῖς τῆς τρυφῆς, ἀλλὰ 

3 ὔ 3 , - [ ᾿ τοὐναντίον ὑλοφυρόμενος καὶ ἐλεῶν, ὅταν ἐπὶ δώροις, 601Ν 
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“ - 3 - Ἢ 

ὡσπερ οὗ παῖδες, ἀποκείρωνται,. καὶ ταῦτα τὰς πο- 
" ν᾿ ). Δ Ἁ ,᾿ Ρ Ἁ ἤ “Ἢ 

λιας᾽ αὕτος «δὲ τὸ καϑ' αὑτὸν πειράσεται διαφυλάτ- 
3 ) , ’ ’ ν 

τειν εὐσχημόνως καὶ βεβαίως, μηδέποτε λείπων τὴν 
Ρ̓ -- ϑὼω 9 Ἀ ᾿ »Ἢ 3 

αὐτοῦ τάξιν, ἀρετὴν δὲ καὶ σωφροσύνην τιμῶν ἀεὶ 
κ “Ὁ Ἁ ἤ ᾿] Ἁ - ν ᾿. ἢ ᾿ 

καὶ αυξῶὼν καὶ πάντα ἕπὶ ταῦτα ἀγῶν, τὰ μὲν πείϑων 5 

καὶ παρακαλῶν, τὰ δὲ λοιδορούμενος καὶ ὀνειδίζων, 

εἶ τινα δύναιτο ἐξελέσϑαι ἀφροσύνης καὶ φαύλων 
ἐπιϑυμιῶν καὶ ἀκρασίας καὶ τρυφῆς, ἰδία ἕκαστον 
ἀπολαμβάνων καὶ ἀϑρόους νουϑετῶν,. ὁσάκις ἂν και- 
ροῦ τύχῃ τινός, 

ἄλλον μειλιχίοις, ἄλλον στερεοῖς ἐπέεσσι. 
Ὶ . Ξ " 3 , 
'μέχρι ἂν οἶμαι διέλϑῃ τὸν βίον κηδόμενος ἀνθρώπων, 

» “ γωνν Ἄ γ ».." μ οὐ βοῶν οὐδὲ ἵππων οὐδὲ καμήλων τε καὶ οἰκημάτων, 
τ , ᾿ ᾽ , ξ Ἁ ν » " 3 » Ἁ ὑγιὴς μὲν ἐν λόγοις. ὑγιὴης δὲ ἐν ἔργοις. ἀβλαβὴς μὲν 

3 

συνοδοιπόρος, ὅτῳ γένοιτο, καὶ σύμπλους, ἀβλα- 
: " ᾿ 3 ’ 3 βης δὲ σύμβουλος, ἀγαϑὸς δὲ ϑύουσι φανείς, οὐ 

ἤ ᾿ 2 οι, , Υ͂ στάσιν ἐγείρων οὐδὲ πλεονεξίαν οὐδὲ ἔριδας καὶ φϑό- 
ΑἹ ἤ 

νους καὶ αἰσχρὰ κέρδη, σωφροσύνης δὲ ὑπομιμνή- 
᾿ , 3 ᾿ 

σχὼν καὶ δικαιοσύνης καὶ ὁμόνοιαν αὔξων, ἀπληστίαν 
δ 2 ».. » , Ὁ ,) Ἂ ὃ δὲ καὶ ἀναίδειαν καὶ μαλακίαν ἐξελαύνων οσον δυνα- 
Ι - - ’ “»“Ὕ"Ἄ 

τόν, πολὺ τῶν σπονδοφόρων καὶ τῶν κηρύκων τῶν 
᾽’ ᾽; “4 ᾽ 

ἐν τοῖς πολέμοις ἐκεχειρίας κομιξόντων ἱερώτερος. 
, ᾿ 3 - 4,» ν» ’ 
βούλεται μὲν οὖν καὶ προϑυμεῖται καϑ'᾽ ὅσον οἷός τέ μ μ 

ἐστι βοηϑεῖν ἅπασιν" ἡττᾶται δ᾽ ἑτέρων ἐνίοτε ἀν- 
ϑρώπων καὶ ἐπιτηδευμάτων καὶ οὐδὲν ἢ μικρὸν. 
ἰσχύει παντελῶς. λοιπὸν δὲ τὴν αὑτοῦ διάνοιαν κα- 

ϑαίρει τῷ λόγῳ καὶ πειρᾶται παρέχειν ἀδούλευτον, 
πολὺ μᾶλλον περὶ τῆς ἐλευϑερίας μαχόμενος ἡδοναῖς 
τε καὶ δόξαις καὶ ἀνθρώποις ἅπασι μετ᾽ ὀλίγων τῶν 

βουλομένων ἢ “Τακεδαιμόνιοί ποτε τὰ στενὰ καταλα- 

βόντες ἐμάχοντο πρὸς ἅπαντας τοὺς ἐκ τῆς ᾿4σίας, 
ὃ Π ».», Ἃ 3 κ » - " Σ᾿ , ᾿ 

ι Ολέγοι τὸν ἀρυϑμον οντὲς, τρεῖς ἔφξεξης νυχτὰς τὲ καὶ 

10 

1ὃ 

20 

20 

90 
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6 »."Κκ) ν᾿ ἡμέρας, μέχρι κυκλωϑέντες δι΄ ἑνὸς ἀνδρὸς προδο- 
σίαν ἐν ταὐτῷ μένοντες χκατεκύπησαν᾽ οἵ τὴν Σπάρ- 

τὴν ἐνόμιξον ἐλευ ϑέραν διαφυλάττειν ἃ ἀτείχιστον οὖ- (ον 
σαν" τὸ δὲ σῶμα ἀσκῶν καὶ συνεϑίξων κατὰ τὴν 
ἑαυτοῦ δύναμιν πονεῖν. οὐκ ἐὼν ϑρύ πτεσϑαι λου- 
τροῖς τε καὶ ἀλείμμασι καὶ μύροις » μέχρι ἂν γένηται 
μαλακώτερον καὶ σαϑρότερον. ὥσπερ κακὸν σκεῦος" 

εὐήϑειαν αὐτὸν ἐπιτη- 
δεύειν καὶ ἀφροσύνην φασί, τὸ πλουτεῖν ἐάσαντα καὶ 
τὸ τιμᾶσϑαι καὶ τὸ διὰ παντὸς ἥδεσθαι, καὶ κατα- 
φρονοῦσι καὶ μαίνεσθαι νομέξουσι καὶ ἀτιμάξουσιν. 
ὁ δὲ οὐχ ὀργίξεται πρὸς αὐτοὺς οὐδ᾽ ἔχει χαλεκώῶς, 

ταῦτα δὲ ὁρῶντες ἔνιοι δι 

ἀλλ᾽ ἔστιν οἶμαι καὶ πατρὸς εὐνούστερος ἑχαστῳ καὶ 
ἀδελφῶν καὶ φίλων, καὶ δὴ καὶ τοὺς πολίτας τοὺς 

ι5 αὑτοῦ χαὶ φίλους καὶ συγγενεῖς αἰδούμενος μέν. οὐκ 

20 κἀκείνοις. 

“" 

30 λαμπροτάτῳ πυρί" 

ἀποκρυπτόμενος δέ, τοσούτῳ μᾶλλον ὅσον τῶν ἄλλων 
οἰκειοτέρους τε καὶ ἀναγκαιοτέρους νενόμικεν, ὡς 
οἷόν τε ἐπιτείνας τοὺς λόγους καὶ σφοδροτέραν τὴν 
νουϑεσίαν καὶ παρακέλευσιν ποιούμενος αὑτῷ τε 

οὐδὲ γὰρ ἰατρός. ὅτῳ ἀνάγκη πατέρα ἢ 
μητέρα ἢ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας ἰῶσϑαι νοσοῦντας ἢ καὶ 
αὑτὸν διὰ σπάνιν τε καὶ ἐρημίαν ἄλλων ἰατρῶν. εἰ 
δέοι τέμνειν ἢ κάειν, ὅτι φιλεῖ τὰ τέκνα καὶ τὸν πα- 
τέρα αἰσχύνεται καὶ τ τὴν μητέρα, διὰ τοῦτο ἀμβλυ- 
τέρῳ τῷ σιδήρῳ τέμοι ἂν καὶ χλιαρωτέρῳ τῷ πυρὶ 
κάοι, τοὐναντίον δὲ ὡς οἷόν τε ἰσχύοντι καὶ ἀκ- 
μαέῳ. τὸν γοῦν Ἡρακλέα φασίν, ἐπειδὴ οὐκ ἐδύνατο 
ἐάσασϑαι τὸ σώμα ὑπὸ νόσου δεινῆς κατεχόμενον, 
τοὺς υἱοὺς καλέσαι πρώτους, κελεύοντα ὑ ὑποπρῆσαι “ἢ 

τῶν ὃδὲ ὀχνού" ντῶν καὶ ἄποστρε- 
φομένων. λοιδορεῖν αὐτοὺς ὡς μαλακούς τε καὶ ἀνα- 
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-»"ἭΣΜ " "ὦ ᾿ “ ’ 

ξίους αὑτοῦ καὶ τῇ μητρὶ μᾶλλον ἑἐοικοτας. λέγοντα, 

ὡς ὁ ποιητής φῆησι, 
. , 3 

ποὶ μεταστρέφεσϑ'. 
ω » ᾿Ὶ "- -" 

καὶ ἀνάξιοι τῆς ἐμῆς σπορᾶς, 

Αἰτωλίδος ἀγάλματα μητρος : 

οὐκοῦν αὑτῷ πρώτῳ χρὴ καὶ τοῖς φιλτάτοις καὶ ἐγγυ- 

ὦ χκαὐβὶ 

μτάτω μετὰ πλείστης παρρησίας τε καὶ ἐλευϑερίας 

προσφέρεσθαι, μηδὲν ἀποχνοῦντα μηδὲ ὑφιέμενον 

ἐν τοῖς λόγοις. πολὺ γὰρ χεῖρον διεφϑαρμένου σώ- 

ματος καὶ νοσοῦντος ψυχὴ διεφϑαρμένη; μὰ Ζέία 10 

οὐχ ὑπὸ φαρμάκων χριστῶν ἢ ποτῶν οὐδὲ ὑπὸ ἰοῦ 

τινος διεσϑίοντος. ἀλλ᾽ ὑπό τε ἀγνοίας καὶ πονηρίας 

καὶ ὕβρεως "αὶ φϑόνου δὴ καὶ λύπης καὶ μυρίων 

ἐπιϑυμιῶν. τοῦτο τὸ νύσημα καὶ τὸ πάϑος χαλεπώ- 

τερον ἐκείνου καὶ παλὺ μείζονος καὶ λαμπφοτέρου 15 

δεύμενον ἐμπφησμοῦ " ἐφ᾽ ἣν ἴασιν καὶ ἀπόλυσιν 

χρὴ παρακαλεῖν ἀπφοφασίστως καὶ πατέρα καὶ υἱὸν 

καὶ συγγενῆ καὶ ἀλλότριον καὶ πολίτην καὶ ξένον. 

ΠΕΡῚ ἩΛΌΥΕΟΥ. 

Φέρε πρὸς ϑεῶν, ἐπὶ τίνι μάλιστα ϑαυμάξειν καὶ 

ἐπὶ τῷ μέγα φρονεῖν καὶ μακαρίξειν ἄξιον πόλιν : 

ἁπασῶν μεγίστην καὶ δυνατωτάτην ; πότερον ἐπὶ νό- 

μῶν ἀρετῇ καὶ πολιτῶν ἐπιεικείᾳ καὶ σωφροσύνῃ τῶν 

ἀρχόντων, ἢ ταῦτα μὲν μικρὰ καὶ οὐδενὸς ἄξια καὶ 

ῥάδια τοῖς τυχοῦσιν, ἐπὶ δὲ ἀνθρώπων πλήϑει καὶ 

ἀγορᾶς ἀφϑονίᾳ καὶ τῇ πολυτελείᾳ τῶν οἰκοδομημά- , 

τῶν δεῖ μακαρίζειν αὐτὴν καὶ τοῖς Σύρων καὶ Βαβυ- 

λωνέίων ὑφάσμασι., καὶ ὅτι χρυσῷ τὰς οἰκέας ἐρεπτου- 
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σι, καὶ μεστὰ πάντα ἀργύρου καὶ ἠλέκτρου καὶ ἐλέ- 
φαντος, ὁποῖα Ὅμηρος εἴρηκε τὰ ᾿Δλκίνου καὶ τὰ 
Μενελάου βασίλξια ὑπερβάλλων τὸ τε ἀληϑὲς καὶ 
τὸ δυνατὸν σχεδόν, οὕτως ἅπασαν ἠσκημένην τὴν 

5 πόλιν᾽ χαὶ νἢ ΖΙία ἐπὶ ταῖς γραφαῖς καὶ τοῖς ἀν- 
δριᾶσιν, ὧν οὐδὲν ὥνησε τοὺς πρότερον ἔχοντας, 
ἀλλὰ παρ᾽ ὧν ἐκεῖνα ἐκομίσϑη, τούτους ἴδοι. τις ἂν Ὁ 
δούλους καὶ ταπεινοὺς καὶ πένητας: ̓ Δὲ γὰρ ἣν ὄφε- 
λός τι χαλκοῦ καλῶς κεκραμένου καὶ κρατήρων καὶ 

ιὺ βωμῶν καὶ ϑυμιατηρίων περιττῶς εἰργασμένων, ἡ δον] 
Κορινϑίων πόλις ὃν εὐδαίμων ἦν καὶ πολὺν ὠκεῖτο 
ἂν χρόνον, σώξουσα τοὺς ἑαυτῆς οἰκήτορας καὶ πολί- 
τας. εἰ δ᾽ αὖ λέϑων εὐχρόων καὶ ποικέλων. ἡ Τηίων 
ἢ Καρυστίων καί τινῶν Αἰγυπτίων καὶ Φρυγῶν. 

18 παρ᾽ οἷς ἐστι τὰ ὕρη ποικίλα" ἀκούω δ᾽ ἔγωγε τῶν 
ὀρῶν τὰς πάνυ παλαιὰς τῆς αὐτῆς εἶναι πέτρας" 
ἀλλ᾽ ὅμως οὐδενός εἰσι βελτίους οὐδ᾽ εὐτυχέστεροι 
τῶν πάνυ ταπεινῶν τε καὶ ἀϑλίων. εἰ δέ͵ γε ὠφέλει 
τὸ κεχτῆσϑαι χρυσίον, οὐδὲν ἐκώλυεν Αἱ ϑίοπας τοὺς 

20 ἄνω μακαριωτάτους εἶναι δοκεῖν, ὅπου τὸ χρυσίον 
ἀτιμότερον ἢ παρ᾽ ἡμῖν ὁ μόλυβδος, καί φασιν αὐτόϑι 
τοὺς κακούργους ἐν παχείαις δεδέσϑαι πέδαις, ἀλλ᾽ 
οὐδὲν ἧττόν εἰσι δεσμῶται καὶ πονηρὸϊ καὶ ἄδικοι. 
τὸ δὲ μακαρίξειν τοὺς πλουσίους καὶ πολλὰ χρήματα 

5 ἔχοντας, τὰ δὲ ἄλλα μηδὲν διαφέροντας τῶν πάνυ 
᾿ φαύλων, ὅμοιον οἷον εἴ τις τοὺς ἐχεῖ δεσμώτας ἰδὼν 

προϊόντας ἐκ τῆς εἰρχτῆς ἐξήλου, καὶ πάντων εὐδαι- 
μονέστατον ἔχρινε τὸν ἔχοντα τὰς μείζους πέδας. εἰ 
ὃΣ ἐλέφας ϑαυμαστὸν κτῆμα καὶ περιμάχητον, Ἰνδοὶ 

ὁ πολὺ πάντων ὀλβιώτατοι καὶ ἄριστοι, παρ᾽ οἷς ἔρρι- 
πται τὰ τῶν ἐλεφάντων ὀστὰ καὶ οὐδεὶς πρόσεισιν, 
ὥσπερ ἐνθάδε τὰ τῶν βοῶν τε καὶ ὄνων" καὶ πολλα- 

431 
" 

ΟΕΑΤΙΟ ΓΧΧΙ͂Χ, 

χοῦ φασιν ἐν τοῖς τοίχοις ἐνοικοδομεῖσϑαι τὰ ἰς μέρη 

τῶν ἐλεφάντων αὐτοῖς ὀδοῦσι. τί δὲ χρὴ περὶ Κελ- 

τῶν λέγειν, ὅπου φασὶ ποταμόν τινὰ καταφέρειν τὸ 

ἤλεκτρον, καὶ πολὺ πανταχοῦ κεῖσϑαι παρὰ ταῖς 

ύχϑαις ἐκβεβρασμένον. ὥσπερ αἵ ψήροι παρ᾽ ἡμῖν 

ἐπὶ τῶν αἰγιαλῶν ; καὶ πρότερον μὲν οἱ παῖδες παί- 

ζοντὲς διερρέπτουν᾽" νῦν δὲ κἀκεῖνοι συλλέγουσι 

καὶ φυλάττουσιν αὐτό, παρ᾽ ἡμῶν μεμαϑηκότες ὅτι 

εἰσὶν εὐδαίμονες. ἄρα ἐνθυμεῖσϑε ὅτι πάντες οὗτοι; 

λέγω δὲ τοὺς Κελτοὺς καὶ Ἰνδοὺς καὶ Ἴβηρας καὶ 

"Ἄραβας καὶ “Βαβυλωνίους ᾿ φόρους παρ᾽ ἡμῶν λαω- 

βάνουσιν; οὐ τῆς χώρας οὐδὲ τῶν βοσκημάτων, ἀλλὰ 

τῆς ἀνοίας τῆς ἡμετέρας" οὐ γάρ. ἂν μὲν τοῖς ὅπλοις 

τον κρατήσαντές τινὲς ἐ ἀναγκάσωσιν αὑτοῖς ἀργύριον ὑπο- 

τελεῖν τοὺς ἡττημένους. τοῦτο ὀνομάξεται φόρος. καὶ 

ἔστιν ἀνθρώπων οὐ σφόδρα εὐτυχῶν οὐδὲ ἀνδρείων 

δασμὸν ἑτέροις παρέχειν" ἐὰν δέ τινες. μήτε ἐπι- 

στρατευσαμένου μηδενὸς μήτε ἀναγκάσαντος , δι᾽ 

εῦ ἤϑειαν δὲ καὶ τρυφήν; ὃ περὶ πλείστου ποιοῦνται 

ἁπάντων, ἀργύριον πέμπωσιν ἑκόντες. διὰ μακρᾶς μὲν 

ὁδοῦ. πολλῆς δὲ -ϑαλάττης τοῖς μηδὲ ἐπιβῆναι ῥᾳδίως 

δυναμένοις τῆς ἡμετέρας γῆς. οὐ τῷ παντὶ κάκιόν τὲ 

Ὁ" χαὶ αἴσχιον τὸ γιγνόμενον: πλὴν ὅτι λέϑους μικροὺς 

καὶ ἀσϑενεῖς καὶ νὴ Δία ϑηρίων ὀστᾶ διδόντες μὲ 

βάνουσιν ἀργύριον καὶ χρυσίον. ἀντὶ χρηστῶν ἄχρη- 3 

στα ἀντικαταλλαττόμενοι. μάλιστα δὲ ϑαυμάξω πολ- 

λάκις ἐννοῶν ὅτι Μῆδοι μὲν τὰ Σύρων λαβόντες 

ἠγάπων καὶ ἔχαιρον, Πέρσαι δὲ τὰ Μήδων, Μακε- 

καὶ τότε ὥοντο εὐτυχεῖς ψε- 

πρά.τειν ἄμεινον ; ὅτε εἶχον τὰ τῶν : 
- Ἁ Ψ 

δυστυχούντων κτήματα. ταῦτα δὲ οὐκ 

ἀλλ᾽ ὅτι τῶν τοιούτων, 

δόνες δὲ τὰ Περσῶν. 

γονέναι καὶ 

ἀϑλίων καὶ 

ἄλλως ἔγωγε ληρῶν εἶπον, 
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ὑπὲρ ὧν ἔχουσι τὴν πᾶσαν σπουδὴν καὶ ἐφ᾽ οἷς ϑαυ- 
μάξουσιν οἱ πολλοὶ τοὺ Ω κεχτημένους. , 
ὄφελο ἀλλ᾽ οὐδ Γ ΤῊΝ 
" ! 9: Δ οὐ ἑμιᾶς ἄξια δραχμῆς τὰ σύμπαντα᾿ 

οὐδ᾽ ἂν γένοιντο ἄνϑ νη" γ ἷ θωποί ποτε εὐδαίμονες ἀ ἀνόητοι 
5 χαὶ ἄφρονες , οὐδ᾽ ἂν τὸν ἐν Σούσοις παράδεισον οἶ- 
κήσωσιν, ὃς ἣν, ὥς φασι. μετέωρος ἅπας. 

ΤΩΝ ΕΝ ΚΙΛΙΚΊΑΙ ΠΕΡῚ ἘΛΕΥΘΕΡΙΑ͂Σ 

Ὑμεῖς μὲν ἴσως ϑαυμάξετε καὶ παράδοξον ἡγεῖσϑε 
καὶ οὐδαμῶς σωφρονοῦντος ἀνδρός, ὅστις ἁπάντων 
ἀποστάς, περὶ ἃ οἱ πολλοὶ σπουδάξο υσι, καὶ τρύπον τινὰ 

10 ἐάσας κατὰ ῥοῦν φέρεσϑαι χρήματά τε καὶ δόξας καὶ 
ἡδονάς ̓ οὔτε γεωργὸς οὔτὲ ναύκλ ρος οὔτε στρατιώ- 
της οὔτε στρατηγὸς περίεισιν, οὐ σκυτοτόμος, οὐ τέκ- 

,ὔ των. οὐκ ἐατρός, οὐ ῥήτωρ, οὐκ ἄλλο τι σύνη ϑὲες πράγμα ᾿ 
ποιῶν, οὑτωσὶ δὲ ἀ ἀτόπως ἰών τε καὶ ἀπιὼν καὶ παριστά- 

5 μένος, ἔνϑα μηδὲν αὐτῷ πρᾶγμα ἐστιν, ἀλλ᾽ ὡς ἂν τύχῃ 
τε καὶ ὁρμήσῃ" βουλευτήρια μὲν καὶ ϑέατρα καὶ συλλό- 
γους ἀτιμάσας, ἐκκλησιάξων δὲ μόνος αὐτός" καὶ ϑεω- 
ρῶν οὐχ ὀρχουμένους οὐδὲ ἄδοντας οὐδὲ πυχτεύον- 
τας οὐδὲ παλαίοντας, ἀλλ᾽ ὠνουμένους καὶ βαϑί- 

υ ξαντας καὶ λαλοῦντας χαὶ μαχομένους" ποτὲ μὲν τού- 
τοις ἅπασι προσέχων εὖ μάλα καὶ τερπόμενος πολὺ 
μᾶλλον ἢ παῖδες ἐν ἀγῶσι καὶ ϑεάτροις. οὐ προχατα- 
λαμβάνων οὐδὲ ἀγρυπνῶν οὐδὲ ϑλιβόμενος᾽" ποτὲ δὲ 
αὖ μήτ᾽ ἀκούων μηδενὸς μήϑ᾽ ὁρῶν, ἀλλὰ μηδ᾽ εἶναι 

35 νομίξων αὐτούς; ἐννοῶν ὃ βούλεται καὶ πράττων 
ἀδεῶς. ἐγὼ δὲ τοῦτο μὲν λαμπρὸν ἡ ἡγοῦμαι καὶ μα- 
κἄριον, εἴ τις ἐν οἰκέταις ἐλεύϑερος εἷναι δύναται καὶ 

478 
! 
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ἐν ὑπηκόοις αὐτόνομος" ὑπὲρ οὗ δὲ πολλὰ μὲν Δυδοὶ 

Φρυξί, πολλὰ δὲ Φρύγες Δυδοῖς ἐπολέμησαν, πολλὰ 

δ᾽ Ἴωνές τε καὶ ΖΙωριεῖς καὶ σύμπαντα γένη, ἀνόητοι 

εἴδους αὐτονομίας ἔρωτι οὐδεὶς ἐγκεχείρηκε τοῖς αὐ- 

τὸς αὑτοῦ χρῆσϑαι νόμοις. οἱ δὲ σύμπαντες περὶ τῶν 

Σόλωνος καὶ Δράκοντος καὶ Νόμα καὶ Ζαλεύκου νό- 

μῶν ἐρίξουσιν, ὅπως τούτοις, ἀλλὰ μὴ τούτοις ἕπων- 

ται, μηδενὸς αὖ μηδὲ ἐκείνων οἷα ἐχρὴν ϑέντος. Σό- 

λωνα μέντοι καὶ αὐτὸν εἰρηκέναι φασὶν ὡς αὑτῷ μὴ 

ἀρέσκοντα εἰσηγεῖτο ᾿Αϑηναίοις, ἀλλ᾽ οἷς αὐτοὺς ὑπε- 

λάμβανε χρήσεσϑαι. δῆλον οὖν ὅτι πονηροὺς ἔγραφε 

νόμους, εἰ περ τοὺς ἀρέσοντας πονηροῖς ἔγφαφεν. ἀλλ᾽ 

ὅμως καὶ αὐτὸς τούτοις ἐχρῆτο πονηροῖς τὲ οὖσι καὶ 

οὐκ ἀρέσκουσιν αὐτῷ. δῆλον οὖν ὅτι τούτων μὲν 

οὐδενὶ μετῆν αὐτονομίας, οὐδὲ ἐσπούδαξον οὐδὲ ἐπο- ι 

λέμουν, ὅπως ὦσιν ἐλεύϑεροι. ἀλλὰ γὰρ ἄφϑονὸόν τὲ 

71Ν καὶ πολλὴν δουλείαν ἐντὸς τῶν τειχῶν ἐγκαϑείρξαν- 

εν 

τες. ἔπειτα ἐπάλξεσι καὶ πύργοις καὶ βέλεσιν ἡμύ- 

ψΌντΟ, ὅπως μὴ εἰσίοι ἔξωϑεν παρ᾽ αὐτούς. ὥσπερ εἴ 

τις νεὼς διερρηγμένης κλύδωνος ἔνδον ῦντος φυλάτ- 20 

τοιτο καὶ πράγματα ἔχοι; μήποτε ἄνωϑεν ὑπερβάλῃ. 

καϑάπερ ον ΨΥ τοὺς Τρῶας ὑπὲρ τῆς Ἑλένης πο- 

διοφκσθαι καὶ ἀποϑνήσκειν οὐκ ἔνδον οὔσης. ἀλλ᾽ 

ἐν Αἰγύπτῳ, ταὐτὸ πάϑος οὗτοι πεπόνϑασιν᾽ ὑπὲρ 

τῆς ἐλευϑερίας ἐμάχοντο καὶ ἠγωνίων, οὐκ οὔσης παρ 35 

αὐτοῖς. ἀλλ᾽ ὄμως ἐκεῖνοί τὲ δλεγον πάντα πάσχειν 

ὑπὲρ τῶν νόμων; καὶ νῦν φασιν ἐν τούτοις εἶναι τὴν 

δίκην, ὁπόσ᾽ ἂν αὐτοὶ δυστυχεῖς ὄντες συγγράφωσιν 

ἢ παρ᾽. ἄλλων ὁμοίων παραλάβωσι. νόμον. δὲ τὸν 

ἀληϑῆ καὶ κύριον καὶ φανερὸν οὔτε ὁρῶσιν οὔτε ἡγε- 30 

μόνα ποιοῦνται τοῦ βίου. τοιγαροῦν ὥσπερ ἐν βὲ- 

σημβρίᾳ λάμποντος ἡλίου δᾷδας ἴασι καὶ δαλοὺς ἀρά- 

19 1. ἃ, Ν 
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μενοι; τὸ μὲν ϑεῖον φῶς ἐάσαντες, καπνῷ δὲ ἕ ἑπόμενοι 
κἂν μικρὸν αἴϑυγμα δεικνύντι πυρός. ὃ μὲν. οὖν τῆς 
φύσεως νόμος ἀφεῖται καὶ ἐκλέλοιπε παρ᾽ ὑμῖν, ῶ 
κακοδαίμονες " ἄξονας δὲ καὶ γραμματεῖα καὶ στήλας 

5 φυλάττετε καὶ ἀνωφελῆ στίγματα. καὶ τὸν μὲν τοῦ 
Διὸς θεσμὸν πάλαι παρέβητε, τὸν δὲ τοῦ δεῖνος ἢ τὸν 
τοῦ δεῖνος ὅπως μηδεὶς παραβήσεται σκοπεῖσϑε. καὶ 
τὴν ἀράν, ἣν ̓ 4ϑηναῖοι περὶ τῶν “Σόλωνος ἔϑεντο νό- 
μῶν τοῖς ἐπιχειροῦσι καταλύειν, ἀγνοεῖτε κυριωτέραν 
οὖσαν ἐπὶ τοῖς ἐκείνου νόμοις. πᾶσα γὰρ ἀνάγκη τὸν 
συγχέοντα τὸν ϑεσμὸν ἄτιμον ὑπάρχειν. πλὴν παῖ- 
δας καὶ γένος οὐκ ἐπέξεισιν, ὡς ἐκεῖ, τῶν ἁμαρτανόν- 
τῶν, ἀλλ᾽ ἕκαστος αὑτῷ γίγνεται τῆς ἀτυχίας αἴτιος. 
τὸν οὖν ἐπιχειροῦντα τοῦτον σώξειν ὡς ἂν οἷός τὲ ἢ" 

5 χαὶ τό γε καϑ᾽ αὑτὸν φυλάττειν οὐδέποτε ἂν μὴ 
φρονεῖν φαίην ἔγωγε. πολὺ δὲ μᾶλλον ὑμᾶς ϑαυ- 
μάξω καὶ ἐλεῶ τῆς χαλεπῆς καὶ παρανόμου δουλείας, 
ἐν ἢ ξεύξαντες αὑτοὺς ἔχετε, οὐχ ἑνὶ δεσμῷ “μόνον 
περιβαλόντες οὐδὲ δυσίν, ἀλλὰ μυρίοις, ὑφ᾽ ὧν ἄγ- 
χεσϑὲε καὶ πιέξεσϑε πολὺ μᾶλλον τῶν ἐν ἁλύσει τερθον 
καὶ κλοιῷ καὶ πέδαις ἑλκομένων. τοῖς μὲν γὰρ ἔστι 
καὶ ἀφεϑῆναι καὶ διακόψασι φυγεῖν, ὑμεῖς δὲ ἀεὶ 
μᾶλλον κρατύνεσϑε τὰ δεσμὰ καὶ πλείω καὶ ἰσχυρό- 
τερὰ ἀπεργάξεσϑε. καὶ μή, ὅτι οὐχ ὁρᾶτε αὐτά, ψευδῆ 
καὶ ἄπιστον ἡγεῖσϑε τόνδε τὸν λόγον" σκχοπεῖτε δὲ 
Ὁμήρου τοῦ καϑ᾿ ὑμᾶς σοφωτάτου ποῖ᾽ ἄττα δεσμὰ 
τὸν “Ἄρην φησὶ κατασχεῖν, 

ὠκύτατόν περ ἐόντα ϑεῶν, οἵ Ὄλυμπον ἔχουσιν, 
ἠῦτ᾽ ἀράχνια λεπτά, τά γ᾽ οὔ κέ τις οὐδὲ ἔδοιτο. 

μὴ οὖν οἴεσϑε τὸν μὲν ἄρφην, ϑεὸν ὄντα καὶ ἰσχυρόν. 
οὕτως ὑπὸ λεπτῶν τε καὶ ἀοράτων πεδη ϑῆναι δεσμῶν. 
αὐτοὺς δέ, πάντων ϑηρίων ἀσϑενεστάτους ( ὄντας. μὴ 

40 

Υ] 

Ι 
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ἄν ποτε ἁλῶναι δεσμοῖς ἀφανέσιν, ἀλλ᾽ εἰ μὴ σιδήρου 

τε καὶ ὀρειχάλκου πεποιημένα εἴη. τὰ μὲν οὖν 

σώματα ὑμῶν, οἷα δὴ στερεὰ καὶ τὸ πλέον γῆς γέ- 

μοντα, τοιούτων δεῖται τῶν κρατησόντων᾽ ψυχὴ δὲ 

ἀό ατός που καὶ λεπτὴ φύσει πῶς οὐκ ἂν δεσμῶν 5 

τοιούτων τυγχάνοι: ὑμεῖς δὲ στερροὺς καὶ ἀδαμαν- 

τίνους πεποίησϑε πάσῃ μηχανῇ πλεξάμενοι, καὶ 

τὸν Ἥφαιστον αὐτὸν ὑπερβεβλημένοι τῇ τέχνῃ τὲ 

καὶ σπουδῇ πρὸς τὸ πᾶν ὑμῶν μέρος τῆς ψυχῆς κα- 

ταδεδέσϑαι καὶ μηδὲν ἐλεύϑερον εἶναι μηδὲ αὐτόνο- 10 

μον. τί γὰρ ἦν ἡ Κνωσίων εἷρκτὴ καὶ τὸ τοῦ “αβυ- 

ρίνϑου σκολιὸν πρὸς τὴν σκολιότητα καὶ τὸ δυσεύ- 

ρετον τῆς ἀφροσύνης ; τί δ᾽ ἡ Σικελικὴ φρουρὰ τῶν 

᾿Ἵττικῶν αἰχμαλώτων. οὗς εἰρ πέτραν τινὰ ἐνέβαλον; 

τί δ᾽ ὁ Μακώνων Κεάδας καὶ τὸ παρὰ Πέρσαις οἴκημα ιτὖ 

μεστὸν τέφρας; ἢ νὴ 4έα εἴ τινας κόρας χαλεποὶ πα- 

τέρες. ὡς ὁ τῶν ποιητῶν λόγος: 

χαλκέων περιβόλων ἐφρούρησαν εἱρκταῖς. 

οὐδ᾽ ἐγὼ νήφειν ἐν τοῖς λόγοις ἔτι μοι δοκῶ τῶν ἀν- 

ϑρωπένων συμφορῶν μνησϑεὶς ἐπὶ πλέον καὶ τῆς 40 

“ἊΣ καὶ ηἰρηρονοά μι δουλείας, ἣν δεδούλωσϑε πᾶν- 

σέα φασὶν ἐκ Κρήτης φωϑῆνκι εἶ μή τις αὐτῆς οἶμαν 

τῆς ᾿᾿ϑηνᾶς παρισταμένης καὶ σωξούσης ἅμα. εἶ γὰρ 28 

ἐθέλοιμι πάσας εἰπεῖν τὰς εἱρκτὰς καὶ τὰ δεσμὰ τῶν 

ἀνοήτων τε καὶ ἀϑλίων ἀνθρώπων, οἷς ἐγκλείσαντες 

αὑτοὺς ἔχετε, μὴ σφόδρα ὑμῖν ἀπηνής τε καὶ φαῦλος 

δόξω ποι τής, ἐν οἰκείοις τραγῳδῶν πάϑεσιν. οὐ γὰρ 

ται 
μόνον : ὡς οἱ δόξαντες ὑμῖν κὰἀκοῦργοι . πιέξον 30 

ὸ 
Ὄ "τραχήλου τε καὶ χειρῶν χαὶ ποδῶν. ἀλλὰ καὶ γαστρὸς 

χαὶ τῶν ἄλλων μερῶν ἑκάστου ἰδίῳ δεσμῷ τὲ καὶ 

195" 
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ἀνάγκῃ κατειλημμένου. οἵ δ᾽ εἰσὶ ποικίλοι τε καὶ πο- 
λύτροποι᾽ καί μοι δοκεῖ τις ἂν ἰδὼν τῇ ὕψει τερφϑῆναί 
τε καὶ σφόδρα ἄγασϑαι τὴν ἐπίνοιαν. πρώτη μὲν γὰρ 

οἶμαι πρὸς ἕκαστον ἔστη δέσποινα χαλεπὴ μὲν ἄλλως 
ὶ δυσμενὴς καὶ ἐπίβουλος ἰδεῖν" εἰ δ᾽ ἄρα καὶ 

μειδιῶσα, προσαπαντᾷ σαρδάνιον μάλα τοῖον καὶ 
φέρει δεσμὰ κατὰ τὴν αὑτῆς φύσιν εὐανϑῆὴ καὶ μα- 
λακὰ τὴν πρώτην" οἷς εἰκός ἐστι καταδεῖσϑαι βα- 
σιλεῖς ἢ τυράννους καὶ πάντας. ὅσοι μακαρίων παῖ- 
δὲς κέκληνται" τούτων δὲ χαλεπώτερον οὐδὲν οὐδὲ 
μᾶλλον ἐμφύεται καὶ πιέξει. μετὰ δὲ ταύτην ἦλϑεν 
ἑτέραι, κλοιόν τινα φέρουσα χρυσοῦν ἢ ἀργυροῦν. 
τοῦτον δὲ περιϑεῖσα ἕλκει μὲν ἰδιώτας περὶ πᾶσαν 
γὴν καὶ ϑάλατταν, ἕλκει δὲ βασιλεῖς καϑ' Ἡσίοδον, 

ὅ σύρει δὲ πόλεων στρατηγοὺς ἐπὶ πύλας, ὥστε ἀνοίγειν 
Δ ) Ἢ Ὶ ) ὦ , ὡἹ ΝᾺ αν καὶ προδιδόναι. φησὶ δὲ κήδεσθαι τούτων, οὗς ἂν 
3 ἤ »: "» , , ἁπολλύῃ, καὶ ποιεῖν εὐδαίμονας" 

" ὶ ' “Ὃν " ) “ “Ὁ Ν ᾿ "ὦ ποτὲ Κυρος ἐν χρυσαῖς ἔδησε πέδαις, ὡς ἂν δῆλον 
οὁτι πάππου κηδόμενος. 

κ᾿ " ὔ 

ὡσπερ ““στυαγην 

ΜΝ πολὺ δ᾽ ἂν ἔργον εἴη διεξιέ- 
ναι καὶ πάσας τὰς ἰδέας τῶν δεσμῶν. ἕνα δ᾽ οὖν 
ἄξιον μὴ παρεῖναι τὸν παραδοξότατον αὐτῶν καὶ 
ποικιλώτατον, ὃν ἡ χαλεπωτάτη φέρει δέσποινα, χρυ- 
σῷ καὶ ἀργύρῳ καὶ παντοίοις λέϑοις τε καὶ ψήφοις 
καὶ ξῴων κέρασι καὶ ὀδοῦσι καὶ ὀστράκοις, ἔτι δὲ 

: ἁλουργέσι βαφαῖς καὶ ἑτέροις μυρίοις τισίν, ὥσπερ 
ὅρμον πολ υτελῆ καὶ ϑαυμαστὸν ἀσχήσασα καὶ πολλά 
τινα ἐν αὐτῷ σχήματά τε καὶ μορφὰς μιμησαμένη, 
στεφάνους τε καὶ σκῆπτρα καὶ τιάρας καὶ ϑρόνους 
ὑψηλούς᾽ καϑάπερ οὗ περιττοὶ τεχνῖται κλέναρ τινὰς 
ἢ ϑύρας ἢ ὀροφὰς οἰκιῶν κατασκε υάξοντες ἕ ἕτερ᾽ ἄττα 
μηχανῶνται φαίνεσθαι" 

ϑηρίων κεφαλαῖς 
λέγω δὲ οἷον ϑυρῶν ἐξοχὰς 

ψ ΓΙ 

ἀπεικάσαντες καὶ κιόνων ὑμοίως. 
᾿ 

4428 
Π 

070 Ν 

455 Μ 

102 
Π 
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ἔτι δὲ καὶ ἦχος ἐν τούτῳ καὶ φωνὴ παντοία κρότων 

τε “καὶ ποππυσμῶν. πάλιν οὖν τοῦτον περιβάλλει 

δημαγωγοῖς τε καὶ βασιλεῦσιν. ἀλλ᾽ ὅπως μὴ πόρρω 

που αὐτοὶ φεφώμεϑα ὑπὸ τῆς εἰκόνος : ὥσπερ ὄντως 

εἰδώλῳ τινὶ λόγου ἐπακολουϑοῦντες - ὡς Ὅμηρος ϑ 

᾿ἀχιλλέα ἐποίησε τῷ τοῦ ᾿Δγήνορος ἑπόμενον μακρὰν 

ἀπελθεῖν" ἱχανώῶς ἔχει. 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ 

Ὅτε τὸ πρῶτον ἐπεδήμησα τῇ πόλει τῇ ὑμετέρᾳ. 

ἀφ᾽ οὗ δέκα ἔτη σχεδόν. καὶ τῶν λόγων μετέδωκα, 

τῷ δήμῳ καὶ τοῖς τέλεσι τοῖς ὑμετέροις δόξας ἐπιτή- 

δειος εἶναι, ἐτιμώμην οὕτω σφόδρα ὡς οὐδὲ ᾿Αρίων 

ὁ Μηϑυμναῖος. ᾿Δρίονος μέν 78 τύπον οὐκ ἐποιήσα- 

σϑε. ὅταν δὲ ὑμᾶς λέγω; τοὺς προγόνους λέγω τοὺς 

ὑμετέρους καὶ Περίανδρον τὸν Αὐυφελου, τὸν σοφόν, 

ἐφ᾽ οὗ ““φίων ἐγένετο; ὃς καὶ διϑύραμβον πρῶτος 

ἀνθρώπων ἐποίησε καὶ ὠνόμασε καὶ ἐδίδαξεν ἐν Κο- 

ρένϑῳ. ϑεοφιλὴς μὲν γὰρ οὕτως ἦν ὥστε ἀναπλέων 

ἐνταῦϑα μετὰ χρημάτων μεγάλων, ὧν ἔτυχεν εἰργα- 

σμένος περὶ Τάραντα καὶ τοὺς ἐκεῖσε Ἕλληνας. μέλ- 

λῶν εἰς τὴν ϑάλατταν ὑπὸ τῶν πορϑμέων ἐκπεσεῖν 

δι᾿ αὐτά που ταῦτα τὰ χρήματα, παρῃτήσατο αὐτοὺς 

πρὸ τῆς ἐκβολῆς ὁ σαι. ὥσπερ φασὶ τοὺς κύκνους μέλ- 

λοντας ἀποϑνήσκειν καὶ προορωμένους τὸν ϑάνατον 

ἐμβιβάξειν τὴν ψυχὴν οἷον εἰς ὄχημα τὸ μέλος. ὁ μὲν 

δὴ δε" καὶ γὰρ ἣν νηνεμία καὶ σιγὴ κατὰ ϑάλατταν" 

καὶ τὸ μέλος ἤσϑοντο δελφῖνες. αἰσϑανόμενοι δὲ 

περὶ ναῦν ἦσαν. παυσαμένου ὃὲ τοῦ “Αφίονος καὶ 

τῶν πορϑμέων οὐδὲν μαλακὸν ἐνδιδόντων . ὁ μὲν ἔρ- 

20 
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᾿, Ι ν᾽ Ὶ 

ριψεν εἰς τὸν πόντον, δελφὶς δ᾽ ὑπελθὼν ἐξεκόμισε 
ι γων ’ - ν -» - " 

τὸν δον ἐπὶ Ταίναρον ὡς εἶχε σὺν τῇ σκευῇ. ᾿Δρίων 
ἣ ΕἸ »" ᾿ , , 

μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον σωϑεὶς καὶ φϑάσας τοὺς 
’ " φ , ῳ ᾿ - ᾿ 

πορϑμέας ἐν Κορένϑῳ ἣν. αὕτα δὴ ταῦτα διηγουμε- 
- "» ’ " -" 

νος τῷ Περιάνδρῳ. ἐπικαταγομένων δὲ τῶν πορ- 
’ ᾿ “ , ᾽ , Ν Ρ 

ϑμέων καὶ τοῦ πράγματος ἀχϑέντος εἰς ἔλεγχον. οἵ 
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τὰ φίλων ἀλλ᾽ ὅμως ἀνδριάντος οὐκ ἔτυχεν οὐ δή- 

που καταφρονῶν. ἀνδριάντος" ἀλλὰ καὶ τὸ ἐν Σαλα- 

μῖνι χαλκοὺς ἑστάναι μέγα ποιούμενορ᾽ πόϑεν γὲ δὴ 

οὐχὶ ἐν Κορίνϑῳ. ἐν τῷ περιπάτῳ τῆς Ἑλλάδος; ἧκε 

δὲ καὶ Ἡρόδοτος ὃ λογοποιὸς ὡς ὑμᾶς λόγους φέρων 

Ἑλληνικοὺς ἄλλους τε καὶ Κορινϑίους οὐδέπω ΨΩ 

μὲν ἀπέϑνησκον, ᾿Δρίων δέ, οὐ γὰρ Περίανδρος, δεῖς. ἀνθ᾽ ὧν ἠξίου παρὰ τῆς πόλεως μισϑὸν ἄρνυ- 

ἀλλ᾽ ᾿Δρίων, ποιησάμενος μίμημα χαλκοῦν οὐ μέγα σϑαι. διαμαρτὼν ὃὲ καὶ τούτου" οὐ γὰρ ἠξίουν οἵ 

ἀνέϑηκεν ἐπὶ Ταινάρου, αὑτὸν ἐπὶ τοῦ εὐεργέτου ὑμέτεροι πρόγονοι δόξαν ἀγοράξειν" μετεσκεύασεν , 

καϑήμενον. ἐγένετο δὲ ὑπὸ τὸν αὐτὸν τοῦτον χρόνον ἢ πὲ ἐκεῖνα ἃ πάντες ἐπιστάμεϑα, τὰ περὶ τὴν Σαλαμῖνα 

καὶ Σόλων μὲν ἐν Κορίνϑῳ, φεύγων τὴν Πεισιστρά- καὶ τὸν “4δείμαντον. ἡμᾶς δὲ δὶς ἐπιδημήσαντας προ 

του τυραννίδα, οὐ φεύγων δὲ τὴν Περιάνδρου. οὐ τῶς ἀσμένως ἐπείδετε ὥστε μάλιστα μὲν ἐπειρᾶσ ὲ 

κατέχειν , ὁρῶντες δὲ ἀδύνατον ῦν, ἀλλά γε τὴν εἰκὼ ᾿ ᾿ Υ 
, ᾿ ' 

γὰρ ἣν ομοίον " ὃ μὲν καταλύσας τὴν ὃ ἡμοκρατίαν 
τοῦ σώματος ἐποιήσασϑε καὶ ταύτην φέροντες ἀνεϑή- 

κατε εἰς τὰ βιβλία, ὡς προεδρίαν, οὐ μάλιστ᾽ ἂν 1 

ὥεσϑε τοὺς νέους προκαλέσασϑαι τῶν αὐτῶν ἡμῖν 

Ρ ἐΐ πιτηδευμάτων ἔχεσϑαι. οὐ γὰρ ὡς ἕνα τῶν πολλῶν 

καὶ κατ᾽ ἐνιαυτὸν καταιρόντων εἰς Κεγχρείας ἔμπο- 

ρον ἢ ϑεωρὸν ἢ πρεσβευτὴν ἢ διερχόμενον; ἀλλ᾽ ὡς 

μόλις διὰ μακρῶν χρόνων ἀγαπητὸν ἐπιφαινόμενον; 30 

οὕτως ἐτιμήσατε. 

τιμὴ δ᾽ ἠῦτ᾽ ὄνειρος ἀποπταμένη πεπύότηται. 

ὥστε ἐμὲ ἐν ἀπόρῳ καϑεστάναι καὶ πρὸς ἐμαυτὸν καὶ 

νὴ 4]ὲο ἤδη πρὸς ἕτερον. πότερ᾽ ὡς ἀληϑῶς οὐκ ἔβλ
ε- 

πον οὐδὲ ὕπαρ, ἀλλὰ ὄναρ ἣν τὰ γιγνόμενα: ἢ τὰ 
μὲν 2 

ἣν ταῦτα ταῖς πάσαις ἀκριβείαις, σπουδή τε τοῦ πλη- 

ϑους καὶ κρίσιρ τῆς βουλῆς: ὁ δ᾽ ἀνδριὰς τῶν 4.αι- 

δάλου ποιημάτων ἔτυχεν ὧν καὶ λαϑὼν ἡμᾶς ἀπέ- 

δρα. ἀλλ᾽ ἀφ᾽ οὗ Δαίδαλος ἐτελεύτησεν; οὐδεὶς εἰς 

ταύτην τὴν ἡμέραν ἐξίκετο τῆς τέχνης μέχρι τοῦ καὶ 30 

δρασμὸν ἐμποιεῖν τῷ χαλκῷ" ἀλλὰ διαβεβηκότας μὲν 

εὖ καὶ καλῶς ποιοῦσι, τοὺς δὲ καὶ ἐφ᾽ ἵππων ὀχου- 

, »" 3 

ἐτυράννευε τῶν ᾿«ϑηναίων, Περίανδρος δὲ παρὰ 
Ὶ: -» ᾿ " ΠῚ ὃ ξ ἤ , ); " τι , Ἁ 

᾿ τοῦ πατρὸς διαδεξάμενος τὴν βασιλείαν, ὃν οὗ μὲν 
νυ ἤ , 
Ἕλληνες τύραννον ἐκάλουν, οἱ δὲ ϑεοὶ βασιλέα. ἢ 

" ᾿ Ὃ“ ἕ " 

γὰρ οὐχ οὕτως ὁ χρησμὸς ἔχει; 
Ἄν... Υ᾿ . " ἔν ᾿ , ἤ 
ολβιος οὗτος ἄνηρ ὃς ἐμον δόμον εἰσαφικᾶάνει., 

ἢ ᾽ ’ ᾿ " 
Κυψελος Ἠετίδης, βασιλεὺς κλειτοῖο Κορίνϑου, 

2. αὐτὸς καὶ παῖδες. 
ΓΙ 2 ,»΄ενκνε ᾽ " - 
ὧν εἷς αὐτὸς ὃ Περίανδρος ὁ τῷ πατρὶ ἐκδεξάμενος. 
Ἂν .Ἂ , ΓῚ.. ᾿ » “" ᾿ 
οὕτῶ δὴ Περίανδρος, ὑπὸ μὲν τοῦ ϑεοῦ βασιλεύς,  ἷνΝ 
“ἢ ᾿ ἨἩ ἐγ: , 3 ἥ , φ' - 
ὑπο δὲ τῶν ΕἙλληνῶν ἀνηγορεύϑη σοφὸς οὐ μεῖξον 
» , “ ,, , 

ὄνομα οὐδεὶς πώποτε βασιλεὺς ἢ τύραννος ἐκτήσατο" 
ν᾿ 3 3 3.) ᾿ “ ἣ ᾽ 

40 ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ᾿Αντίοχος ὁ ϑεὸς ἐπικληϑεὶς οὐδὲ Μιϑριδά- 
ἔ Γι ν». ,᾿»ν» 

της ὃ Διόνυσος. ηὔξατο δ᾽ ἂν καὶ Πιττακὸς Μυτιλη- 
- χὰ "» Α" , 

ναῖος ἅμα ἄμφω κεκλῆσϑαι καὶ τύραννος καὶ σοφός" 
ἢ) »Ὕ 

νυνὶ δὲ περιεχόμενος τοῦ δευτέρου ὀνόματος ἀπε- 
σχευάσατο τὴν τυραννίδα. Περίανδρος σοφὸς μὲν 
Γ᾽’ ᾽ ᾿ ᾿ " ; 

ἣν μετ᾽ ὀλίγων, τύραννος δὲ μετὰ πολλῶν" ἀμφό- 
ἃ . ᾽ »"ὝἭ τερα δὲ καὶ τύραννος καὶ σοφὸς μόνος. παρὰ τοῦτον 

6 Ὲ ἢ Ἁ , » - 

ὁ Σόλων ἐλθὼν καὶ τυχὼν τῶν κοινῶν" κοινὰ γὰρ 
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μένους" μένουσι μέντοι οὗτοι πάντες κατὰ σχῆμα καὶ νικηφύρους. Ὀρφεὺς κιϑάρᾳ, Ἡρακλῆς παμμάχιον, 

κατὰ χώραν, κἂν μή τις αὐτοὺς μετακινήσῃ, τό γὲ πυγμὴν Πολυδεύκης. πάλην Πηλεύς, δίσκον Τελα- 

ἐπ᾽ αὐτοῖς εἶναι χαλκὸς ἄδραστος. ἂν καὶ 1 πτερὰ ἔχῃ,“ μῶν, ἐνόπλιον Θησεύς. ἐτέϑη δὲ καὶ ἵππων ἀγών, 

ὥσπερ καὶ ὁ τοῦ “Πυϑαγόρου Περσεύς. ἵνα δὲ καὶ τῆς καὶ ἐνίκα κέλητι μὲν Φαέϑων. τεϑρίππῳ δὲ Νηλεύς. 

ἀρχαίας τέχνης ἡ τῆς “αιδαλείου, τί παϑὼν ἂν ὑμὼν ᾿ ἐγένετο δὲ καὶ νεῶν ἅμιλλα. καὶ “4ργὼ ἐνίκα. καὶ " 

ἀπηλλάγη τῆς πόλεως, ὑπὲρ ἧς τοὺς δύο ϑεούς φασιν ἢ μετὰ ταῦτα οὐκ ἔπλευσεν, ἀλλ᾽ αὐτὴν ἀνέϑηκεν ὃ 
ἐρίσαι. Ποσειδῶνα καὶ τὸν Ἥλιον. τὸν μὲν τοῦ πυ- Ἰάσων ἐνταῦϑα τῷ Ποσειδῶνι. καὶ τὸ ἐπίγραμμα 
ρὸς κύριον, τὸν δὲ τοῦ ὕδατος; ἐρίσαντε δὲ καὶ τὴν ἐπὲ γραψεν, ὃ λέγουσιν Ὀρφέως εἶναι" 
δίαιταν ἐπιτρέψα ντὲ τρίτῳ ϑεῷ πρεσβυτέρῳ, οὗ ᾿Δργὼ τὸ σκάφος εἰμί, 'ϑεὼ δ᾽ ἀνέϑηκεν Ἰάσων. 

πλεῖσται μὲν κεφαλαί, πλεῖσται δέ τε χεῖρες, Ἴσϑμια καὶ Νεμέοις στεψάμενον πέτυσιν. 

τούτῳ τὴν δίαιταν ἐπιτρέψαντες ἀμφότεροι τήνδε Ἐ ὅπου δὲ ϑεοὶ ἀγωνοϑετοῦσιν; ἡμίϑεοι δὲ νικῶσι καὶ 
τὴν πδιν τε καὶ τὴν χῶραν ἔχουσιν οὔτι που μι - νικῶνται. ἀναπαύεται δὲ “4ργώ, τίνα τούτου τόπον 

χρὸν οὐδ᾽ ἀμυδρὸν σημεῖον τῆς πρὸς τὰς ἄλλας καλλίω ἐξευρεῖν ἐδύνατο αὐτὸς ὁ «“1αίδαλος πτεροῖς πε- 

ὑπεροχῆς. αἱ Γ μὲν γὰρ ἄλλαι λήξεις τε καὶ χτή- τόμενοβ; οὐχ ὅτι γε δὴ τὸ Δαιδάλου ποίημα; ἀλλ᾽ 

15 ὅεις τῶν νον κατὰ μόνας εἰσίν" “4ργος μὲν Ἥρας. οὔτε ἀπέδρα οὔτε ἐπεχείρησεν οὔϑ᾽ ὅλως ἐμέλλησε" τὸ 

᾿Ἢϑηνᾶς ὃὲ ̓ ϑῆναι καὶ αὐτῶν γε τούτων τῶν ϑεῶν Ὁ ἢ καταλείπεται τοίνυν αὐτοὺς τοὺς Κορινϑίους ἔκβα- 
ῬΡύδος μὲν Ἡλίου, Ὀγχηστὸς ὃὲ Ποσειδῶνος. Κόριν- λεῖν αὐτὸν μήτε κρέσεως πφοτεϑείσης μήϑ᾽ ὕλως αἰ- 

ϑος δὲ ἑκατέρων. εἰκάσαις ἂν αἰνιττομένου τοῦ μύ- τίαν ἔχοντας ἐπενεγκεῖν. καὶ τοῦτο ἐπείσϑη τιῦ κατὰ 

ϑου τὸ τῆς γῆς ἐν μέσῳ δύο πελαγῶν ὑπὸ τοῦ Ἡλίου Κορινϑίων, ὧν οἵ πρόγονοι διὰ πάντων Ἑλλήνων 

0 ἐξαίρετον βουλομένου τοῦ Ποσειδῶνος. τὸ μὲν οὖν ον μάλιστα δὴ δικαιοσύνην ἐπήσχησαν ; ἢ γὰρ οὐχ οὐ- ᾿ 

τοῦ μύϑου τε καὶ τοῦ λόγουτῇδέ πῃ συνᾷδον τρίτην ἐπὶ τοί εἰσιν οἱ τὰς τυραννίδας ἐν ταῖς πόλεσι καταλύον- 

δισσαῖς χάρισι τὴν ϑεσπιωδὸν Σίβυλλαν παρακαλεῖ, πΠῚ τες καὶ τὰς δημοκρατίας καϑιστάντες καὶ τὰς ̓ἀϑήνας 
τιμῇ δέ οἵ ϑεοῦ φωνὴν λαχοῦσα ἄδει μάλα μέγα" ἀπὸ τῶν τυράννων ἐλευϑερώσαντες, πρότερον μὲν 

Ἴ εὔδαιμον, τί τοι ὧδ᾽ , ὡς ὄλβιος αὐχὴν 458Ν ! ἀπὸ Ἱππίου, ὕστερον δὲ ἀπὸ Κλεομένους, καὶ μετὰ 

Ξὀκεανοῦ κούρης Ἐφυραί; ἡ: ἔνϑα Ποσειδῶν, ταῦτα ὡς αὐτοὶ ᾿Αϑηναῖοι πρᾶγμα ποιεῖν ἐπεχείρουν "5 

μητρὸς ἐμῆς “αμέας γενέτωρ, προύϑηκεν ἀγῶνα β Ἱππίου καὶ Ἰσαγόρου καὶ τυραννίδα τῆς Ἑλλάδος κα- 
πρῶτος ἅμ᾽ Ἠελίῳ, , τιμὰς δ᾽ ἡ ἠνέγκατο μοῦνος. ϑίστασϑαι. πρῶτοι μὲν αἰσϑόμενοι.. μάλιστα ὃὲ ἀλ- 

καὶ γάρ τοι καὶ ἀγῶνα πρῶτον ἐνταυϑοῖ τεϑηναί φα- Ι γήσαντες. ἡγεμόνες τοῖς ἄλλοις τῆς ἐλευϑερίας κα- 

σιν ὑπὸ τῶν δύο ϑεῶν. καὶ νικῆσαι Κάστορα μὲν στά- ταστάντες. καὶ ταύτην τὴν διάνοιαν οὐ μόνον ἐπὶ 

80 διον, Κάλαϊν δὲ δίαυλον" καὶ γὰρ Κάλαϊν φασι δρα- τῶν 4ϑηναίων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν “Αακεδαιμονίων δια- 30 

μεῖν, ἀπεχόμενον τοῦ πέτεσθαι. δεῖ δὲ καὶ τοὺς ἄλ- φυλάξαντες, καὶ ὶ Πακεδαιμονίοις ὑπὲρ τῶν κοινῶν δὲ- 

λους, ἐπείπερ ἠρξάμεϑαι ἀϑλοφύρους τὲ λεχϑῆναι καὶ χαίων τῆς Ἑλλάδος μετὰ τῆς Θηβαίων καὶ Ἠλείων 
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μένους" μένουσι μέντοι οὗτοι πάντες κατὰ σχῆμα καὶ νικηφόρους. Ὀρφεὺς κιϑάρᾳ, Ἡρακλῆς παμμάχιον, 
κατὰ χώραν, κἂν μή τις αὐτοὺς μετακινήσῃ, τὸ γὲ πυγμὴν Πολυδεύκης. πάλην Πηλεύς, δίσκον Τελα- 
ἐπ᾽ αὐτοῖς εἶναι χαλκὸς ἄδραστος, ἂν καὶ πτερὰ ἔχῃ, 55 μών. ἐνόπλιον Θησεύς. ἐτέϑη δὲ καὶ ἵππων ἀγών, 
ὥσπερ καὶ ὃ τοῦ “Πυϑαγόρου Περσεύς. ἵνα δὲ καὶ τῆς καὶ ἐνίκα κέλητι μὲν Φαέϑων. τεϑρίππῳ δὲ Νηλεῦύς. 

5 ἀρχαίας τέχνης ἦ τῆς “αιδαλείου, τί παϑὼν ἂν ὑμῶν ἐγένετο δὲ καὶ νεῶν ἅμιλλα, καὶ ᾿4ργὼ ἐνίκα, καὶ 5 
ἀπηλλάγη τῆς πόλεως, ὑπὲρ ἧς τοὺς δύο ϑεούς φασιν ᾿ μετὰ ταῦτα οὐκ ἔπλευσεν, ἀλλ᾽ αὐτὴν ἀνέϑηκεν ὃ 
ἐρίσαι. Ποσειδῶνα καὶ τὸν Ἥλιον, τὸν μὲν τοῦ πυ- Ἰάσων ἐνταῦϑα τῷ Ποσειδῶνι. καὶ τὸ ἐπίγραμμα 
ρὸς κύριον, τὸν δὲ τοῦ ὕδατος; ἐρίσαντε δὲ καὶ τὴν ἐπέγραψεν, ὃ λέγουσιν Ὀρφέως εἶναι" 
δίαιταν ἐπιτρέψαντε τρίτῳ ϑεῷ πρεσβυτέρῳ, οὗ ᾿Δργὼ τὸ σκάφος εἰμί, 'ϑεῷ δ᾽ ἀνέϑηκεν Ἰάσων. 

Ι΄. πλεῖσται μὲν κεφαλαί, πλεῖσται δέ τε χεῖρες, Ἴσϑμια καὶ Νεμέοις στεψάμενον πέτυσιν. 
τούτῳ τὴν δίαιταν ἐπιτρέψαντες ἀμφότεροι τήνδε ὕπου δὲ ϑεοὶ ἀγωνοϑετοῦσιν, ἡμίϑεοι δὲ νικῶσι καὶ 
τὴν μὐέδν τε καὶ τὴν χώραν ἔχουσιν οὔτι που μι- νικῶνται. ἀναπαύεται δὲ “Ἵργώ, τίνα τούτου τύπον 
κρὸν οὐδ᾽ ἀμυδρὸν σημεῖον τῆς πρὸς τὰς ἄλλας καλλίω ἐ ξευρεῖν ἐδύνατο αὐτὸς ὁ “1αἰδαλος πτεροῖς πε- 
ὑπεροχῆς. αἵ μὲν γὰρ ἄλλαι λήξεις τε καὶ χτή- β τόμενος, οὐχ ὅτι γε δὴ τὸ Δαιδάλου ποίημα; ἀλλ᾽ 

ι5 σεις τῶν ϑεῶν κατὰ μόνας εἰσίν" [Ἴργος μὲν Ἥρας. οὔτε ἀπέδρα οὔτε ἐπεχείρησεν οὔϑ᾽ ὅλως ἐμέλλησε" τὸ 
᾿Δϑηνᾶς δὲ ̓ “ϑῆναι καὶ αὐτῶν γε τούτων τῶν ϑεῶν ΠΕ χαταλείπεται τοίνυν αὐτοὺς τοὺς Κορινϑίους ἐκβα- 
'Ῥύδος μὲν Ἡλίου, Ὀγχηστὸς ὃξ Ποσειδῶνος. Κόριν- β λεῖν αὐτὸν μήτε κρίσεως προτεϑείσης μήϑ᾽ ὅλως αἱἰ- 
ϑος ὃὲ ἑκατέρων. εἰχάσαις ἂν αἰνιττομένου τοῦ μύ- τίαν ἔχοντας ἐπενεγκεῖν. καὶ τοῦτο ἐπείσϑη τις κατὰ 
ϑου τὸ τῆς γῆς ἐν μέσῳ δύο πελαγῶν ὑπὸ τοῦ Ἡλίόυ Κορινθίων. ὧν οἵ πρόγονοι διὰ πάντων Ἑλλήνων 

20 ἐξαίρετον βουλομένου τοῦ Ποσειδῶνος. τὸ μὲν οὖν 420} μάλιστα δὴ δικαιοσύνην ἐπήσχησαν, ἢ γὰρ οὐχ οὗ- Ὁ 
τοῦ μύϑου τε καὶ τοῦ λόγου τῇδέπῃ συνᾶδον τρίτην ἐπὶ β τοί εἰσιν οἱ τὰς τυραννίδας ἐν ταῖς πόλεσι καταλύον- 
δισσαῖς χάρισι τὴν ϑεσπιωδὸν Σίβυλλαν παρακαλεῖ, ΜΝ τες καὶ τὰς δημοκρατίας καϑιστάντες καὶ τὰς ᾿ἀϑήνας 
τιμῇ δέ οἵ ϑεοῦ φωνὴν λαχοῦσα ἄδει μάλα μέγα" ἀπὸ τῶν τυράννων ἐλευϑερώσαντες., πρότερον μὲν 

--- εὔδαιμον, τί τοι ὧδ᾽ . ὡς ὄλβιος αὐχὴν 455Ν ἀπὸ Ἱππίου. ὕστερον δὲ ἀπὸ Κλεομένους. καὶ μετὰ 

κῷκεανοῦ κούρης Ἐφυ θαίης; ; ἔνϑα Ποσειδῶν, ταῦτα ὡς αὐτοὶ ᾿4ϑηναῖοι πρᾶγμα ποιεῖν ἐπεχείρουν 25 
μητρὸς ἐμῆς “αμίας γενέτωρ, προύϑηκεν ἀ ἀγῶνα Ἱππίου καὶ Ἰσαγόρου καὶ τυραννίδα τῆς Ἑλλάδος κα- 
πρῶτος ἅμ᾽ Ἠελίῳ, , τιμὰς δ᾽ ἡ ἠνέγκατο μοῦνος. ϑίστασϑαι, πρῶτοι μὲν αἰσϑόμενοι. μάλιστα δὲ ἀλ- 

καὶ γάρ τοι καὶ ἀγῶνα πρῶτον ἐνταυϑοῖ τεϑήναί φα- β γήσαντες. ἡγεμόνες τοῖς ἄλλοις τῆς ἐλευϑερίας κα- 
σιν ὑπὸ τῶν δύο ϑεῶν. χαὶ νικῆσαι Κάστορα μὲν στά- ταστάντες. καὶ ταύτην τὴν διάνοιαν οὐ μόνον ἐπὶ 

80 δίον, Κάλαιν δὲ δίαυλον" καὶ γὰρ Κάλαϊν φασι δρα- τῶν 4ϑηναίων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν “ακεδαιμονέων δια- 80 
μεῖν, ἀπεχόμενον τοῦ πέτεσϑαι. δεῖ δὲ καὶ τοὺς ἄλ- β φυλάξαντες, καὶ “ακεδαιμονίοις ὑπὲρ τῶν κοινῶν δὲ- 
λους, ἐπείπερ ἠρξάμεϑαι ἀϑλοφύρους τε λεχϑῆναι καὶ καίων τῆς Ἑλλάδος μετὰ τῆς Θηβαίων καὶ Ἠλείων 



2908 ΑΝΟΝΥ͂ΜΙ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΘΑ (ΧΧΧΥΠ.) 299 

πόλεως ἀντέβησαν᾽ ᾧ καὶ διέδειξαν οὐ φιλολάχκωνες 'ῃ τοὺς τῶν τυράννων ἀνδριάντας, οἱ δὲ πολλοὶ ἦσαν 
ὄντες, ἀλλ᾽ ἁπλῶς φιλέλληνες καὶ φιλοδίέκαιοι καὶ φι- παρ᾽ αὐτοῖς χαλκοῦ πεποιημένοι ; συγκόψαι κρέσιν γὲ 
λελεύϑεροι καὶ μισοπόνηροι καὶ μισοτύραννοι. μισο- ἐν αὑτοῖς ποιήσαντες. ὅστις ἄξιος αὐτῶν καταχωνευ- 
βάρβαροι μὲν γὰρ οὕτως ἤσαν, ὥστε εἰς Θερμοπύλας ϑῆναι καὶ ὅστις οὔ" καὶ περιγίγνεται τῇ δίκῃ, ἵνα καὶ 

ὁ τετρακοσίους σφῶν αὐτῶν ἀπέστειλαν, ὅτεπερ καὶ τοῦτο ἀκούσητε. Γέλων ὁ 4εινομένους" οἱ δ᾽ ἄλλοι 5 
4ακχεδαιμόνιοι τετρακοσίους. ἐν Σαλαμῖνι δὲ ἡ ρίστευ- πάντες κατεχύπησαν, πλὴν ἄρα Διονυσίου τοῦ πρε-᾿ 
σαν. καὶ τῆς νίκης αἴτιοι κατέστησαν. Ἡροδότῳ γὰρ σβυτέρου τῶν τὸ σχῆμα τοῦ Διονύσου περικειμένων. 
οὐ προσέχω, ἀλλὰ τῷ τάφῳ καὶ τῷ Σιμωνίδῃ, ὃς εἰ δὲ γένοιτο καὶ παρ᾽ ὑμῖν ψήφισμά τι τοιοῦτον, ἂν- 
ἐπέγραψεν ἐπὶ τοῖς νεκροῖς τῶν Κορινϑίων τεϑαμ- 1 δριάντων εὐθύνας εἶναι, μᾶλλον δ᾽ εἰ ϑέλετε καϑάπερ 

ι μέ ἫΝ ἐν Σαλαμῖνι" ἐψηφισμένοι τοῦτο καὶ τοῦ ἀγῶνος ἐνεστηκότος, δότε 10 
ὦ ξεῖν᾽, εὔυδρόν ποτ᾽ ἐναίομεν ἄστυ Κορένϑου, ἢ μοι, δότε τοὺς λόγους ὑπὲρ αὐτοῦ πρὸς ὑμᾶς οἷον 

νῦν δ᾽ ἄμμ᾽ Αἴαντος νᾶσος ἔχει Σαλαμίς. β ἐν δικαστηρίῳ ποιήσασϑαι. ἄνδρες δικασταί, ἅπαν- 
ῥεῖα δὲ Φοινίσσας νῆας καὶ Πέρσας ἑλόντες β τά φασι δεῖν προσδοκᾶν ἐν τῷ μακρῶ χρόνῳ" οὗτος 

καὶ Μήδους ἱ ἱερὰν "“Ελλάδ᾽ ἱδρυσάμεϑα. δ᾽ ἐν τῷ βραχεῖ κινδυνεύει τεϑῆναι μὲν ὡς ἄριστος 
ι5 ἔστι δὲ καὶ ἕτερον ἐπίγραμμα Σιμωνέδῃ εἰς αὐτὸντὸν ᾿ Ἑλλήνων, ἐκπεσεῖν ὃ᾽ ὡς πονηρότατος. ὅτι μὲν οὖν 15 
στρατηγὸν ἐξαίρετον " καλῶς καὶ δικαίως, καὶ συμφερόντως τῇ πόλει τῇ 

οὗτος ᾿4δειμάντου κείνου τάφος. οὗ διὰ βουλὰς ὑμετέρα καὶ πᾶσι τοῖς Ἕλλησιν ἐστάϑη. πολλὰ ἔχων 
Ἑλλὰς ἐλευϑερίας ἀμφέϑετο στέφανον. “ον εἰπεῖν ἕν ὑμῖν βούλομαι διηγήσασϑαι γενόμενον ἐν 

ἠλευϑέρωσαν ὃὲ χαὶ τὴν Σικελίαν ἀπὸ τῶν βαρβά- "τ ταῖς αὐταῖς Συρακούσαις. καὶ γὰρ οἰκεῖον τὸ παρά- 
2). ρῶν, καὶ τὰς 6 Συρακούσας δὲ ἀπὸ τῶν τυράννων. ἥν δειγμα καὶ δίκαιον ἴσως ἐστίν, ὥσπερ ἐκεῖνοι τιμῶσι 20 

δ᾽ ἰδεῖν Διονύσιον ἐν Κορίένϑῳ, ϑέαμα κάλλιστον, τὴν μητρόπολιν, οὕτω καὶ ὑμᾶς τὰ τῆς ἀποικίας τῆς 
ἂν 

ὁμῶς οὐδὲ τοῦτον οὐδεὶς ἠδί- ον ὑμετέρας ἔργα, ἃ καλῶς ἔχει. μιμεῖσϑαι. ἐκεῖνοι τοί- 
κει οὐδὲ ἐξέβαλλεν οὐδ᾽ ἐ ξήλαυνε [τῶν ἐκ Σικελίαρ]. νυν κατὰ τοὺς ἀρχαίους ἐκείνους χρόνους Δευκανὸν 
τὸ δ᾽ ἀνάϑημα τῆς π πόλεως τίς ἀνέτρεψεν; εἰ μὲν οὖν ἢ τινα ἄνϑρωπον, ὅτι πρεσβείαν τινὰ εἰς τὸν δῆμον 

Ὁ στρόβιλος ἢ πρηστὴρ ἢ σκηπτὸς ἐμπεσών, σείων καὶ ᾿ ἀπήγγειλε δωριστέ, ἡσϑέντες αὐτοῦ τῇ φωνῇ τά τὲ 5 
κεραυνὸν ἐἰϑύνων. εἰ δ᾽ ἔστι τις κρίσις ἀνδριάντος, β ἄλλα ὑπὲρ ὧν ἧκεν οὐκ ἄπρακτον ἀπεπέμψαντο καὶ 
οἵαν φασὶν ἐν Συρακούσαις γενέσϑαι" ὃν δὲ τρόπον ταλάντῳ ἐδωρήσαντο καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ σώματος 
οὐκ ὀκνήσω ἐπεμβαλόμενος διηγήσασϑαι" Συρακο- 1 ΗΝ ἐστήσαντο, παρὰ τῶν ἀστυγειτόνων καὶ τῶν ἐκείνῃ 
σίους τοὺς ἀποίκους τοὺς ὑμετέρους ἐν πολλοῖς πολέ- 115} Δωριέων, τῶν τε ἄλλων καὶ τῶν τὴν Ἰταλίαν κατοι- 

30 μοιβ πρὸς Καρχηδονίους καὶ τοὺς ἄλλους βαρβάρους χούντων, ὡς εὖ τὸν ἄνδρα καὶ φιλοκάλως ἀμειψά- 80 
τοὺς τὴν Σικελίαν καὶ τὴν Ἰταλίαν κατοικοῦντας. ὃ μένοι ὑπὲρ τοῦ γένους τοῦ Ζωρικοῦ, οὗ τὴν φωνὴν 
χαλκὸς ἐπελελοίπει καὶ τὸ νόμισμα. ἐψηφίσαντο οὖν β ἐπησκήκει ἄχρι τοῦ καὶ λέγειν δυνατὸς εἶναι. εἰ δέ 

οὐδενὸς κύριον" ἀλλ 
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"» ων Ὁ ᾿ ᾿ 

βελτίων εἴτε χείρων ἐστίν, ἤδη τὰ τῆς ὁσίας περί- 
Ἁ 3 “- ἡ 

κείιται, καὶ χρὴ τὴν πόλιν αὐτοῦ προεστάναι, ὡς 
Υ̓͂ ἡ "ὉὋἊΆ᾽ "ἢ " ᾽ν 

ἀναϑήματος. πολλὰ ἂν τις ἔχοι εἰπεῖν ὑπὲρ τοῦ μὴ 
; ᾿ ὡ ; 

δεῖν Γοργίαν τὸν σοφιστὴν ἐν “]ελφοῖς ἕσταναι,. καὶ 
» » ’ Ο 

ταῦτα μετέωρον καὶ χρυσοῦν. Γοργίαν λέγω; οποῦυ ὃ 
Ἢ “ Ἁ , ᾿ 3 “»" ᾿..υ , 

γε καὶ Φρυνην τὴν Θεσπιακὴν ἔστιν ἰδεῖν ἐπὶ κίονος 
3 ’ὔ ς ᾿ 3 ᾿ κ Ὰ 3 ᾿ ᾿ " 

κἀκείνην ὡς Γοργίαν. ἀλλὰ τὸ μὲν εὐϑυς ἕνστηναι 
. “ " ““ " 

᾿ γόμιμον ἴσως καὶ πολιτικόν. τὸ δ᾽ ὕστερον ἐλϑόντας 
»" 3 “Ὁ 3 Υ͂ ν Ἂ ’ 

τῆς ἀναϑέσεως ἀναλύειν πειρᾶσθαι τὰ δεδογμένα, 
Ν) " ᾿Ἶ Ἵ Ἁ ῳ 3 ᾿ς » 2 

10 νῶν" χαὶ τούτων ἕνεκα καὶ τὴν οὐσίαν καὶ τὸ πολι- ᾿Ἵπολλον, βαρυ" καὶ ουδεῖὶς ἂν ἠνέσχετο τῶν ἄμφι- 10 
Ἁ Ἁ Υ͂ Α "-“" 

κτυόνων. καὶ γὰρ εἰ μὴ δέον ἐσταϑησαν. τὸ σταϑῆ- τικὸν ἀξίωμα καὶ πανϑ'᾽ ἁπλῶς προϊέμενος. ἵν᾽ αὐτῷ ᾧ 
᾿ »»νἅ δ Υ .  ε ’ 

περιῇ ὃν ἀντὶ πάντων Ἕλληνι δοκεῖν τε καὶ εἶναι" 14} ναι προλαβόντες δέον ἑστήκασιν, ἐξ ου προειλήφα- 
, “- " , Ὅν 3 3 

σιν. ὥσπερ γὰρ τῶν ἀρχόντων τῶν εἰς ἐνιαυτὸν αἷ- εἶτα τοῦτον οὐκ ἐχρῆν παρ᾽ ὑμῖν ἑστάναι χαλκοῦν; καὶ : ῃ Κ᾽ήρ: Α ὙΠ ; ἀὐηήρ 

χατὰ πόλιν γε" παρ᾽ ὑμῖν μέν, ὅτι Ῥωμαῖος ὧν ἀφηλ- ΎΝΝ. ἘΦῈ ΕΑ Ἢ Τὸ ΟΥΉ ΝΝ 
1Ὁ ληνίσϑη, ὥσπερ ἡ πατρὶς ἡ ὑμετέρα, παρὰ ᾿4ϑηναίοις τὸν ἐκεῖνον εἰς ὃν ῃφόϑη νὰ διατελεῖ, Νὐκον" δὲ Ψ5 

καὶ τοῖς ἀνδριᾶσι κύριον εἶναι δεῖ τὸν χθόνον, ἐφ᾽ ὃν δέ, ὃ ὅτι ἀττικίξει τῇ φωνῇ, παρὰ “ακεδαιμονίοις δέ, 
ἐστάϑησαν᾽" ἔστι δὲ οὗτος πᾶς ὁ λοιπὸς χρόνος. ἢ τί ῦτι φιλογυμναστεῖ, παρὰ πᾶσι δέ, ὃ ὅτι φιλοσοφεῖ" 

καὶ πολλοὺς μὲν ἤδη τῶν Ἑλλήνων ἐπῆρε συμφιλο- ΑἸΜΗΝημνών τῶν τοὺς ἈΝΜΝΝΝΝωΝ πλαττύντων: ἔ δὲ μή! δ ’ " "ἢ 

λὸν ἕξετε λέγειν πρὸς τους ἀπαιτοῦντας ὑμᾶς τον σοφῆσαι αὐτῷ, οὐκ ὀλίγους ὃ χαὶ τῶν βαρβάρων : εμῆ πος μάρ: ὠἄχρ ἀεὶ ἐρλλήν 
20 ἐπεσπάσατο. ἐπ᾽ αὐτὸ γὰρ τοῦτο καὶ ἐδόχει ὑπὸ τῶν λόγον τοῦ τὰς μὲν τιμὰς εἶνας παρ υμῖν ϑνητας. τὰς 20 

ϑεῶν οἷον ἐξεπίτηδες κατεσκευάσϑαι, Ἕλλησι μέν, δὲ ἀτιμίας ἀϑανάτους ; εἰ τοίνυν οὐδὲν αἰσχρὸν τοῦς 
ἵνα ἔχωσιν οἱ ἐπιχώριοι τῆς Ἑλλάδος παράδειγμα ὡς τὸ ἐστι, καίπερ ὃν δεινον. ὡς κομιδῇ τετυφωμένης 

πολιτείας ἀνδριάντες ἐπέτειοι, ὥσπερ οὗ καρποί. ουὔς. οὐδὲν τὸ παιδευϑῆναι τοῦ φῦναι πρὸς τὸ δοχεῖν δια- 
ν " ,ν ϑων ϑι»,»"Ν' : 

γὰρ οὐχ ἵν εὐϑυς ἐχλείπωσιν, ἀλλ᾽ ὁπὼς πλεῖστον φέρει" Ῥωμαίοις δέ, ἵνα μηδ᾽ οἱ τὸ ἴδιον ἀξίωμα ν ᾿ 
5. περιβεβλημένοι τὸ παιδεύεσθαι πρὸς τὸ ἀξίωμα παρ- ἄν παραμείνωσι χαλκοῦς ἵστατε, τουτου κοτ Ἢ 

ορῶσι" Κελτοῖς δέ, ἵνα μηδὲ τῶν βαρβάρων μηδεὶς (ων φαίνετε καὶ ἰλυϑ ΟΝΟΝ ΝΜΝΜΝΝΝΝ ἐν μὰ Ἶ ἢ: μι 
ἀπογιγνώσκῃ τῆς Ἑλληνικῆς παιδείας ᾿ βλέπων εἰς οτί ὀφϑήναι πονηροὺς ὕστερον συνεβη: εἶ μὲν ὕστε- 

ΘΝ ΘΟ γεγόνασιν, οὔκ ἀφέησι τὴν πολιν τῆς αἰτίας. οὔ τοῦτον. ἐστάϑην μὲν οὖν διὰ τοιαύτας τινὰς προφά- 
Ἢ ν" σεις, ἵνα μὴ πλείους λέγων δοκῶ προάγειν ἐμαυτὸν Β γὰρ τῶν μελλόντων; ἀλλὰ τῶν παρῳχηκότων ὑμεῖς 

δέδοτε τὰς τιμάς εἰ δὲ πρότερον ὧν τοιοῦτος ὕστε- 30 80 εἰς ἀπέχϑειαν. ἔστι δ᾽ οὐχ ὅμοιον ὑπὲρ ἀναστάσεως 
ον, 1158 ρον κατωπτεύϑη. ποτέρως ἂν οἴεσϑε μᾶλλον παρὰ εἰκόνος βουλεύεσϑαι καὶ καϑαιρέσεως. διὰ τί; ὅτι ἢ 

ἔχαστος τούτων τῶν παρ᾽ ὑμῖν ἀνακειμένων. εἶτε τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιμῆσαι καὶ ποτέρως ἂν τοὺς εὖ 

τις οὐ Δευκανὸς ὦν, ἀλλὰ Ῥωμαῖος, οὐδὲ τοῦ 
πλήϑους, ἀλλὰ τῶν ἱπποτρύόφων, οὐδὲ τὴν φω- 
νὴν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν γνώμην καὶ τὴν δίαιταν 
καὶ τὸ σχῆμα τῶν Ἑλλήνων ἐξηλωχῶς, καὶ ταῦϑ᾽ 

δ οὕτως ἐγκρατῶς καὶ περιφανῶς, ὡς οὔτε τῶν πρὸ 
αὑτοῦ Ῥωμαίων οὔτε τῶν χκαϑ᾽ αὑτὸν Ἑλλήνων, 
εἰρήσεται γάρ, οὐδὲ εἷς" τῶν μὲν γὰρ Ἑλλήνων τοὺς 
ἀρέστους ἔπεισε πρὸς τὰ τῶν Ῥωμαίων πράγματα 
ἀποκλίνειν. τὸν δὲ προστάτην πρὸς τὰ τῶν Ἑλλή- 
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βουλομένους ὑμᾶς ποιεῖν προκαλέσασϑαι, τὴν κρίσιν 
ἀνάδαστον ποιήσαντες ἢ τοῖς ἅπαξ δεδογμένοις ἐμ- 
μείναντες ; ἐγὼ μὲν οὕτως ἡγοῦμαι. τὸ μὲν γὰρ 
ἠτυχηκότων, τὸ δὲ βεβαίων ἐστὶν ἀνθρώπων. οὔπω 
λέγω τὸ μέγιστον, ὅτι οὐδ᾽ ἐκ διαβολῆς, ἀλλ᾽ ἐκ 
καταδίκης, μηδ᾽ ἐκ τῆς τυχούσης αἰτίας, ἀλλ᾽ ἐκ 
τῆς μεγίστης, δεῖ τὴν τηλικαύτην, ἂν ἄρα δέῃ, τι-- 
μὴν ἀνατραπῆναι. διαβολῆς μὲν γὰρ ἕνεκα κἂν Σω- 
χράτης εἴη τῶν νέων διαφϑορεὺς καὶ πάντων τῶν ἐν 
ἀνϑρώποις νομιξομένων ἀνατροπεύς, ἀπὸ τῶν ϑεῶν 
ἄρχομενος. τίνας γὰρ οὔτοι οὐ διαβεβλήκασιν οἵ 
πάντα διαβάλλοντες; οὐ Σωχράτην; οὐ Πυϑαγόραν ; 
οὐ Πλάτωνα; οὐκ αὐτὸν τὸν Δία καὶ τὸν Ποσειδῶ 
καὶ τὸν ᾿ἡ“πόλλω καὶ τοὺς ἄλλους ϑεούς: ἅπτονται 
δὲ καὶ τῶν ϑηλειῶν ϑεῶν., ὧν εἰκὸς ἦν ἔτι μᾶλλον 
ἡ τῶν ἀρρένων ἐντρέπεσϑαι. νῦν ἀκούετε γὰρ ἃ 
λέγουσι τὴν ΖΦήμητρα καὶ τὴν ᾿Δἡφροδίτην καὶ τὴν 

[χ2 . . , ει " εω. “-»Ἥ “ “« ᾽ | 

Εω" ἀπέχονται δ᾽ οὐδὲ τῆς ᾿4“ϑηνᾶς οὐδὲ τῆς ᾿4ρτέ- 1.55} 
μεδος ἀλλὰ τὴν μὲν ἀπογυμνοῦσι τῷ ᾿Αἀκταίωνι, τὴν 

0 ὃὲ χαὶ συνάγουσι τῷ Ἡφαίστῳ καὶ ποιοῦσι τὴν παρ- 
ϑένον μικροῦ μητέρα. ταῦτ᾽ οὖν ἐπιστάμενοι ϑαυ- 
μάξετε, εἰ καὶ κατὰ τούτου τις ψόγος διεδόϑη., ὃν 
ἐχφυγεῖν μὲν οὐδενὶ τῶν πάντων ὑπῆρξε τῶν ἐν 
δόξῃ βεβιωκότων, τὴν δὲ ἀφορμὴν ἔλαβεν ἐκ τῆς 

5 περὶ τοὺς λόγους εἴτ᾽ ἐπαφροδισίαν αὐτὴν εἴϑ᾽ ὅ,τι 
δήποτε χρὴ καλεῖν τοῦτο ὃ καὶ ὑμεῖς σὺν γυναιξὶ 
καὶ τέχνοις ἀπεδέξασϑε; οὐ σχέψεσϑε; οὐκ ἀναμνη- 
σϑήσεσϑε πρὸς ἑαυτούς, εἴ τι τοιοῦτον αὐτῷ παρ᾽ 
ὑμῖν πέπρακται; καίτοι πόλιν οἰκεῖτε τῶν οὐσῶν 

᾿ ) , τε καὶ γεγενημένων ἐπαφροδιτάτην, ἀλλ᾽ ὅμως οὐ- 
" ΠῚ » κι᾽ ν᾿ ὃ, Ρ δὲν ἠκούσατε, ϑαρρῶν δ᾽ ἂν εἴποιμι ὅτι μηδὲ ἄλλος 46:Ν 

6. Ρ , -“ ") ο. , ξις Ελλήνων. εἶτα τὸν ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος ἐν πλείονι 

Π 
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ἀδεία καὶ συγγνώμῃ κοσμίως βεβιωκότα. τοῦτον ἐπὶ 
"»" γ᾿ ἤ ᾽ ᾽ ᾿. Ἁ ΡΩ ᾽ 

τῆς Ῥώμης παρ᾽ αὐτὸν τὸν ἄρχοντα καὶ τοὺς νόμους 
- “» , " ἤ 

ἡγεῖσϑε μεταβεβλῆσϑαι; ἀλλὰ τοῦτό γε παραπλή- 
Ὁ ᾿, ᾿ 3 ,. 

σιόν ἐστιν, ὥσπερ ἂν εἴ τις τὸν ἀϑλητὴν φαίη καϑ' 
᾽ ω » ’ 

αὑτὸν μὲν εὐτακτεῖν., ἐν δὲ τῷ σταδίῳ καὶ παρὰ τὸν 

ἴ) ϑέτ' λ λεῖ: σίαν δὲ ἄγω διπλῆ ἀγωνοθέτην πλημμελεῖν. παρρησίαν δὲ ἀγὼ διπλῆν, 
, “ν" »-Ὁ “ ἢ -. 93 

ἑνὸς μὲν τοῦ συνειδότος , ἑτέρου δὲ τοῦ ἀγωνοϑέτου., 
» Ἁ “ ΥΓΥΓΥ̓ 

πεπιστευκότος μὲν πᾶσαν τιμωρίαν παρὰ τοῦ ἡμαρ- 
, " ἢ ᾿ -» Ὁ . 

τηκότος λαβεῖν, ἀκούσαντος δὲ μηνῦσαν ὁπερ ἐκεῖνος 
, ς " ᾽ , ᾽ Ι 

ἐποίησεν. ὑμεῖς δ᾽ ἐπακολουϑήσαντες ἀνθρώποις 
ον Ἀ , Ἁ 3 ΨΨ κφΗ͂ 3 Ι . ἡ, Ὁ Ἂ 

οὐδὲν δὲ αὐτοὺς ἐρῶ ὡς ἀμυνόμενος" πλὴν οτι δι- 
" Γ  ω 3 - Ἧ κ᾿ -Ὕ ὔ 

καιότερον ἣν ἐκείνους ὑμῖν ἀκολουϑεῖν ἡ ὑμᾶς ἐκεί- 
᾿ "" Ι - ," Ἃ ’ »" 

νοις. ὑμεῖς γάρ ἐστε νῦν τὸ δὴ λεγόμενον πρῷρα 
- 6 » , 

καὶ πρύμνα τῆς Ἑλλάδος. ὄλβιοι μὲν καὶ ἀφνειοὶ 
“»“" -»" Ψ " 

καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ὀνομάτων ἐκ παλαιῶν χρόνων 
ε - » -"Ἥ "»" ᾿ δ 

ὑπὸ τῶν ποιητῶν καὶ τῶν ϑεῶν ὀνομαξόμενοι, ὅτε 
" » , ἡμὴ -. 

καὶ τῶν ἄλλων τισὶν ὑπῆρχε καὶ πλουτεῖν καὶ δύνα- 
᾿ , - “᾿μ᾿μβ᾿":"μὰ “": ς - ᾽ 

σϑαι᾿ νῦν δ᾽ ἀφ᾽ οὐ προλέλοιπεν ὁ πλοῦτος Ορχο- 
Υ͂ . ᾽ γη Ἁ δ - , 

μενόν τὲ καὶ Ζελφοῦυς ἐλέῳ μὲν υμῶν δύνανται δια- 
ἤ 3 ᾿ “" ᾿ » 

φέρειν, ξήλῳ δὲ οὐδὲ εἷς. καὶ ταῦτα μὲν ὑπὲρ τῆς 
, “ ἢΠ ᾽ . ᾿ .Ὀ« υ» , 

πύλεως. ἣν οὐ δεῖ παρὰ τοῖς Ελλησιν αἰσχύνην 
- ΟΥ Ἁ .Ὶ 3 Γ "ν “ 

ὀφλεῖν, ὅταν τὸν ὑφ᾽ ὑμῶν ἐκπεπτωκότα πάντες 
᾽ 3 ἡ ᾿ς Ἁ »" 

ἄσμενοι καταδέχωνται οὐ μόνον, ἀλλὰ καὶ καλῶσι 

καὶ διαπρεσβεύωνται καὶ τιμαῖς ταῖς τε ἄλλαις γεραί- 
-Ὕ »" “ 3 ἐν 

ρωσι καὶ δὴ καὶ τῇ τῶν εἰκόνων ἀναϑέσει. ὑπὲρ δ᾽ : 
- »" "» »"Ὗ ἤ « Φ 

ἐμαυτοῦ καὶ τῆς εἰκόνος νῦν ἐρῶ λόγον. ὃν εἶπεν 
͵ ἤ 5" ᾽ 3 Ἁ 

᾿ἀναξαγόρας υἱὸν ἀποβεβληκώς, Ηιδειν ϑνητὸν γε- 
, , 3 3, Ὁ“ “- -» Ἁ 

γεννηκώς. ἀλλ᾽ οὐκ ἤδειν ὁτι τοιοῦτον. τῶν γὰρ 
ΟΥ ε “ ;Ἅ» 

ἀνδριάντων ἕκαστος ἀνατίϑεται μὲν ὡς αἰώνιος ἐσό- 
, .»ν  Ν ᾽ ᾿ 

μένος, φϑείρεται δὲ ἀλλος κατ αλλὴν εἱμαρμένην, 
’ ἢ) - ’ 

κοινοτάτην μὲν καὶ δικαιοτάτην καὶ πᾶσι πραγμασι 
Ἁ “»"ὋΣ " Ἢ Ἀ Ἁ 

προκειμένην τὴν τοῦ χρόνου" ὁ δὲ ποιητῆς ἄλλως 
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ἐχόμπαξεν ὁ τοῦτο τὸ ἐπίγραμμα ποιήσας, ὅ φασιν κατασκεδάσαι. ᾿4ϑηναῖοι μὲν οὖν τῆς εἰκόνος οὖρον 
ἐπὶ τῷ Μίδα σήματι γεγράφϑαι" μι ᾿Ν κατέχεον, ἐκεῖνος δὲ τῆς πόλεως αἷμα καὶ τέφραν καὶ 

χαλκῆ παρϑένος εἰμί. Μίδα δ᾽ ἐπὶ σήματι χεῖμαι, α ἢ χονίαν. καὶ γὰρ ἦν νεμεσητὸν τὸν αὐτὸν ἄνδρα νῦν 
ἔστ᾽ ἂν ὕδωρ τε νάῃ καὶ δένδρεα μακρὰ τεϑήλῃ, ᾿ ἵν μὲν ἐν ϑεοῖς λέγειν, νῦν δ᾽ οὐδ᾽ ἐν ἀνθρώποις. εἶτα 
αὐτοῦ τῇδε μένουσα πολυκλαι ὑτο) ἐπὶ τύμβῳ ἐγὼ ταῦτα ἐπιστάμενος ὅτι οὗ ἄνϑρωποι οὐδὲ τῶν 
ἀγγελέω παριοῦσι Μίδας ὅτι τῇδε τέϑαπται. ϑεῶν φείδονται, ἀνδριάντος ὑμῖν φροντίσαι δοκῶ; καὶ 

ἀλλ᾽, ὦ παρϑένε αὐτάγγελε . τοῦ μὲν ποιητοῦ ἀχούο- ἢ τοὺς μὲν ἄλλους σιγήσειν μοι δοκῶ, ἀλλὰ τὸν Ἴσϑμιον, 
μὲν. σὲ δὲ ξητοῦντες οὐχ εὕρομεν οὐδὲ τὸ σῆμα τὸ ἢ τὸν ἀγωνοθέτην τὸν ὑμέτερον, Μόμμιος ἐκ βάϑρωῶν 
Μίδου. ὕδατα δὲ ἐκεῖνα καὶ δένδρα ἔτι μὲν νάει τε ἀνασπάσας ἀνέϑηκε τῷ Διί, φεῦ τῆς ἀμαϑίας, τὸν 
καὶ ϑάλλει, χρόνῳ δὲ καὶ ταῦτα μετὰ τῶν ἄλλων !ᾧ ἀδελφὸν ὡς ἀνάϑημα, ἄνθρωπος ἀπαίδευτος καὶ 
ἔοικεν ἐπιλείψειν, ὡς Μίδας, ὡς παρϑένος. β μηδενὸς τῶν καλῶν πεπειραμένος. ὃς Φίλιππον μὲν. 

ἀνδρὶ, μὲν Ἱππαίμων ὄνομ᾽ ἣν, ἵππῳ δὲ Πόδαργος, ἵν τὸν ̓ Δμύντου, ὃν ἐκ Θεσπιῶν ἔλαβεν. ἐπέγραψε δὲ 
καὶ κυνὶ “ήϑαργος καὶ ϑεράποντι Βάβης. καὶ τοὺς ἐκ Φενεοῦ νεανίσκους. τὸν μὲν Νέστορα, 

τίς οὖν οἷδεν Ἑλλήνων οὐχ τι τὸν ἵππον, ἀλλ᾽ αὐ ἢ τὸν δὲ Πρίαμον. ὁ δὲ δῆμος ὁ τῶν Ῥωμαίων τοῦτ᾽ 
: τὸν τὸν Ἱππαίμονα:; δοκῶ μὲν οὐδὲ νῦν, ὅϑεν ἢ ἐκεῖνο τοὺς ἐξ ἐκείνου ὁρᾶν ὥοντο, ὁρῶν ᾿΄ἀρχάδας ἐκ 

ἦν Ἱππαίμων. οὗτος μὲν οὖν φροῦδος ἐξ ἀνθρώπων Υ Φενεοῦ. ταῦτα μὲν οὖν ἔξεστι καὶ γελᾶν. σπουδῇ 
αὐτῷ Βάβητι καὶ Ποδάργῳ. ἕτεροι δὲ ἑστᾶσι καὶ ε: δέ μοι ἐπελήλυϑεν ̓ 4γησίλαον τὸν βασιλέα τῶν 4ακε- 
γνώσκονται, τὴν δὲ “ἐπιγραφὴν ἔχουσιν ἑτέρων, καὶ τὸ .! δαιμονίων τῆς γνώμης μακαρίσαι, ὅστις οὔποτε ἠξίω- 

γιγνόμενόν ἐστιν οἷον ἐν τοῖς μέλεσιν ἀντίσπαστον" ἵ σεν οὔτε πλαστὰν οὔτε μιμηλᾶν τοῦ σώματος σοι- 

τὸ μὲν ἐπίγραμμα ῥωμαΐξει. ὁ δ᾽ ἀνδριὰς ἑλληνίζξει᾽" ἤσασϑαι. οὐχ ὅτι χωλὸς ην.: ὥς φασι, καὶ μικρός" 

καὶ τρόπον τινὰ ἀντιδιδάσχουσιν οὗ ποιηταὶ τρόπον τί γὰρ ἐκώλυε μέγαν εἶναι τὸν ἀνδριάντα: τί γὰρ 

μὲν Ἑλλήνων, τύχας δὲ Ῥωμαίων. ἐϑεασάμην καὶ τὸν ἀρτίπουν; ὥσπερ τὸν Εὐφράνορος Ἥφαιστον; ἀλλὰ 
᾿Δλκιβιάδην τὸν καλόν. τὸν Κλεινίου" οὐκ οἷδ᾽ βαου, Ν᾽ δε ἐκεῖνος ἤδει ἀκριβῶς ὅτι μὴ δεῖ τὰς ἀἄνϑρω- 
πλὴν ἐθεασάμην ἐν καλῷ τῆς Ἑλλάδος" ἐπιγραφὴν ΓΕ" πίνας τύχας ἐχτείνειν μηδὲ κινδυνεύειν περὶ τῷ 

,- ἔχοντα Χαλκοπώγωνος, ἕτερον δὲ περικεχομμένον σώματι κατὰ λίϑον καὶ χαλκόν. εἴϑε γὰρ εἶναι 
τὼ χεῖρε. ὃς ἐλέγετο τῆς Πολυκλέους τέχνης εἶναι, καὶ τοῦ σώματος ἀπηλλάχϑαι. χαιρέτω δ᾽ ὁ ΖΔαίδα- 
ὅραμα δεινόν. ὦ Γὴ καὶ Ἥλιε, ᾿Αλκιβιάδης πεπηρῶ- ἢ λὲς καὶ τὰ Ζαιδάλου μιμηλὰ τεχνήματα᾽ ἄδην Προ- 
μένος. οἷδα δ᾽ ἐγὼ καὶ “ἀρμόδιον καὶ ᾿Δριστογείτονα μηϑέως: ἄδην πηλοῦ. καίτοι καὶ τὸ σῶμα τῶν γεν- 
δουλεύσαντας ἐν Πέρσαις, καὶ Ζ]ημητρίου τοῦ Φαλη- ἢ κνγαίων φασὶν ἀλλότριον εἶναι, ἐπειὴ μάλα πολλὰ 
θέως πεντακοσίους ἀνδριάντας καὶ χιλίους ὑπὸ ᾽4ϑη- ᾿ μεταξὺ σώματός τε καὶ ψυχῆς. ὃς μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν, 
ναίων μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ πάντας καϑηρημένους. οὐδὲ φροντίζει τοῦ σώματος κάμνοντος. ἐμαίνετο 
ἐτόλμησαν δὲ καὶ Φιλίππου τοῦ βασιλέως ἀμίδας Καμβύσης, "ἅμασιν τὸν Αἰγυπτίων βασιλέα, τὸν 

ῬΙΟ. Π- 20 
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νεκρὸν αὐτοῦ, κεντῶν τε καὶ μαστιγῶν. Αἰγύπτιοι 
᾿, ") " ,} , 

μὲν γὰρ λέγουσιν Ἄμασιν ἐκ πλείονος ὑυφορώμενον 
ν΄ ΤΟΗΙ Ἁ , , ,. 6 “" 

τὴν Καμβύσου χαλεπότητα τὸν μὲν αὐτοῦ νεκρὸν 
᾽ " Ἦ ν᾽ ᾽ , Ψ »" ζ » » 

ἀποχρύψαι. αλλον ὃ ἀντ αὐτοῦ υποβαλεῖν., καὶ 
-" " Ἵ “ἢ ) ᾽ ᾽ ᾽ 

τοῦτον εἶναι τὸν Καμβύσῃ περιπεσόντα. ἀλλ΄, ὦ 
, , ’ » ἢ “" Ν , . ᾽ Ν Ι 

Αἰγυπτιοίτε καὶ Καμβύση, εἴτε ἄλλος τις ἣν Ο461)]} 
- 
Ὗ » ᾿ ὃ" ᾽ »ν ε , » 

ταῦτα παϑὼν εἴτε αὐτὸς “ἅμασις ἣν, τύπος ἣν ἄναι- 
" » Ν ν ἤ Ἷ 

μος. ἄσαρκος. ἄψυχος. τοῦτον, εἴ σοι φέλον, ἕλκε 
Γ᾽ ᾽ Ν 3 ᾿" 

καὶ σπάραττε καὶ κέντρου. “ἅμασιν δὲ οὐ κατείλη- 
φας. ἕτερος δέ τις ζῶν, ἐμπνέων, αἰσϑανόμενος, 
ὧν ", , ᾿ " " , 2 

Πτίσσε πτίσσ΄. ἔφη. τὸν ᾿ἀναξάρχου ϑυλακον" Ἅ4ν- 
, ᾿ , ὔ τ Ἁ ς ᾿ ᾿ 

ἄξαρχον γὰρ οὐ πτίσσεις. οὗτος γὰρ ἀνὴρ ἐμπεσὼν 
.᾿ χὰ ᾿ ἢ " 1 , Ἁ 

μὲν εἰς ὅλμον, τυπτόμενος δὲ τοῖς ὑπέροις. αὕτος 
ν " ᾿ 3 Ἁ - 6 »ὌΌ᾿Ό-»ἊὋΡ»"» " 

οὐκ ἔφη πτίσσεσθϑαι. ἀλλὰ τῶν αὐτοῦ οπὲρ ἕτυχὲ 
" ΓΥ ἿΝ " , ς 

περικείμενος" ὡσπὲερ φασὶ Περσῶν τοὺς ομοτέμους 
ἢ " »“»"»57 ’ ἃ ’ Ὕ 

λαμβάνειν πληγάς. ἀντὶ τοῦ σώματος τὸν κανδυν. 
“- ᾽ - ᾿ - Ὡ 

Πέρσαι μὲν οὖν ἐπὶ τοσοῦτον δυσφοροῦσιν᾽ Ελλην 
ν᾽ ,᾿ ᾿ "" , ᾿ “» . ἤ , " 

δ᾽ ἀνὴρ παρεῖχε τύπτειν τὸ σῶμα ὡς κανδυν 
ς - . 3 

ἡμεῖς ὃ 
Ἵ ",“οαὦ ἢ - "»Υ͂ ,: , 3 

εἰν, χαν αἰσϑανηται; νῦν δ᾽ ὁ μὲν κρείττων αἱ- 
, ᾿ " ᾿ Ἁ - 3 Ν , 

σϑήσεως, ἐγὼ δὲ κατὰ τὴν Εὐριπίδου “Μαοδα- 
μειαν 

3 μ“ ν. ἡ ’ » ’ 
οὐκ ἂν προδοίην καίπερ ἀψυχον φίλον. 

" , Ψ ν }Κκὺ " , , 

βουλομαι οὖν αὕὗτον ὡς αἰσϑανόμενον παραμυϑησα- 
ΕῚ , “ν ᾿. " δ 3 ᾿ 

5 σϑαι. ὦ λόγων ἐμῶν σιγηλὸν εἴδωλον. οὐ φαΐνει; 
, "ὁ ι..» ἐ ᾿. γῦ 4 ΠῚ . δὸ Ἁ δ“ ᾿ι 

οὐδὲ γὰρ ὁ πρὸ δου “ριστξηςφ. Οδὲ γαρ ἔσχε κακει- 
φ ͵ ’ " , -» 3, ἃ 6 Ἁ 

νῷ. ὡς ἐμοὶ εἰκάσϑη., ἀναστῆναι μὲν αὑτὸν ὑπὸ 
“» "" , ᾽ “» Ἁ υ ἃ -" ᾽ 

τῶν Προκχοννησίων., ἀφανισϑῆήναι δὲ ὑπὸ τῶν ἐχ- 
»" ,.»»ῃ Ἁ - ᾿] »" , -“ 

ϑρῶν" λόγον δ΄ ὑπὸ τῶν αὐτῶν τούτων διαδοϑῆναι., 
ς " “-“ » ς κ “»» “" | " 3 Ἁ 

ὡς οὔτε ζῶν οὔτε τεϑνεῶς φαίνοιτο “ριστέης.. ἀλλὰ 
᾿ “- ᾿. χ, Ά “ 1 

καὶ τότε καὶ νῦν καὶ πρὸς ἅπαντα τὸν χρόνον ἔξη 
᾽ 

“Αριστέης. 

Ι 

, Ἃ 3 Ν᾿ ᾿ Ω" 

οὐ παρέχωμεν τὸν ἀνδριάντα χωνεύ- ἢ 

ὃς ῃ 

ἸΙ 
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εἰ ᾿ " δ 3 

μνάσεσϑαί τινά φαμι καὶ ὕστερον ἀμμέων. 
’ ν : χ᾽ Ἁ 

πάνυ γὰρ καλῶς εἶπεν ἡ Σαπφώ" καὶ πολὺ κάλλιον 
ζ ’ 
Ἡσίοδος. 

ἤ | 3 » ’ ᾽ ἤ ν Ἁ 

φήμη δ᾽ οὔτις πάμπαν ἀπόλλυται. ἡντιναὰ λαοὶ 
“ “ 2 ) 

πολλοὶ φημίξωσι" ϑεός νύ τίς ἐστι καὶ αὐτή. 
ΓΙ ’ -- -" Ψ 3 ὔ Ἁ 

ἐγώ σε ἀναστήσω παρὰ τῇ ϑεῷ, οϑεν οὐδείς δε μὴ 
“ ᾽ γ , 

χαϑέλῃ οὐ σεισμός, οὐκ ἄνεμος, οὐ νιφετός, οὐκ 
» Ἵ ᾽ ᾽ , Ἢ 3 Α Ἁ " 

ὄμβρος. οὐ φϑόνος, οὐκ ἐχϑρὸς. ἀλλα καὶ νῦν δὲ 
, » Ἶ ᾽ » ᾿ 

καταλαμβάνω ἑστηκότα. λάϑα μὲν γὰρ ἡδὴ τινὰς 
αἰ " “ ν᾽ 2 

καὶ ἑτέρους ἔσφηλε καὶ ἐψεύσατο, γνώμη δ᾽ ἀν- ιὐ 
» 3 » αι» τ 3 μὰ 2 . 

δρῶν ἀγαθῶν οὐδένα, ἢ κατ ἄνδρα μοι ὄρϑος 

ἕστηκας. 



ΔΊΩΝΟΣ 

ΚΟΜΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ." 

(Εχ ϑὅγηοϑι Εποοηνῖο αἰ ν  ᾿. 09, Α.-οθὐϑ, ἢ,) 

“ίωνι τῷ χρυσῷ τὴν γλῶτταν ἐποιήϑη βιβλίον, 651 

Κόμης ἐγκώμιον. οὕτω δή τι λαμπρόν. ὡς ἀνάγκην 
εἶναι παρὰ τοῦ λόγου φαλακρὸν ἄνδρα αἰσχύνεσθαι. 
συνεπιτέϑεται γὰρ ὃ λόγος τῇ φύσει" φύσει δὲ ἅπαν- 

ὃ τὲς ἐϑέλομεν εἶναι καλοί, πρὸς ὃ μέγα μέρος αἷ τρίχες 
συμβάλλονται, αἷς ἡμᾶς ἐκ παίδων ἡ φύσις ὠκείωσεν. 
ἐγὼ μὲν οὖν καὶ ὁπηνέκα τὸ δεινὸν ἤρχετο καὶ ϑρὶξ 
᾽ " ᾿.. ᾽ " ἅ ν» 

ἀπερρύη μέσην αὐτὴν δέδηγμαι τὴν καρδίαν. καὶ 
᾽ "" Γ - » " » ἢ 

ἐπειδὴ προσέκειτο μᾶλλον, ἄλλης ἐπ᾽ ἄλλῃ πιπτού- 
“᾿" ΖΦ δι »»" Ἁ “" Η ν ΠῚ ΄ " σης. ἤδη δὲ καὶ σύνδυο καὶ κατὰ πλείους καὶ ὁ πόλε-- 

μος λαμπρὸς ἦν, ἀγομένης καὶ φερομένη 5 τῆς κεφα- 

λῆς. τότε δὴ τότε χαλεπώτερα πάσχειν ὥμην ἢ ὑπ᾽ 
᾿ἀρχιδάμου τοὺς ᾿4ϑηναίους ἐπὶ τῇ δενδροτομέα τῶν 

᾿Δἀχαρνῶν, ταχύ τε ἀπεδείχϑην ἀνεπιτήδευτος Εὐ- 

βοεύς, οὗς ὕπιϑεν κομόωντας ἐστράτευσεν ἐπὶ Τροίαν 
ἡ ποίησις. ἐν ᾧ τίνα μὲν ϑεῶν. τίνα δὲ δαιμόνων 

παρῆλθον ἀκατηγόρητον ; ἐπεϑέμην δὲ καὶ Ἐπικού- 

ρου τι γράφειν ἐγκώμιον, οὐ κατὰ ταὐτὰ περὶ ϑεῶν 

γ) Νορ! βοπίον Τζειζοθ Βῖβι. 11, 724: πουκιανὸς γὰρ ἔγρα- 

Ψψεν ἐγκώμιον τῆς μυίας, ὡς ὕστερον Συνέσιος ἐγκώμιον φα- 
λάκρας, ἀνθ᾽ ὧνπερ ὁ Χρυσόστομος ὃ Προυσαεὺς ὁ Δίων 

πολὺ τελῶν παλαίτερος αὐτοῦ τοῦ Συνεσίου δητορικῶς συνέ- 

γραψεὲε ψόγον κατὰ φαλάχρας 
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διακείμενος, ἀλλ᾽ ὡς ὅ,τι κἀγὼ δυναίμην ἀντιδηξόμε- 

νος. ἔλεγον γὰρ ὅτι ποῦ τὰ τῆς προνοίας ἐν τῷ παρ᾽ 

ἀξίαν ἑκάστου ; καὶ τί γὰρ ἀδικῶν ἐγὼ φανοῦμαι ταῖς 

γυναιξὶν ἀειδέστερος ; οὐ δεινὸν εἰ ταῖς ἐκ γειτόνων" 

τὰ γὰρ εἰς ἀφροδίτην ἐγὼ δικαιότατος κἂν τῷ Βελλε- 

ροφόντῃ σωφροσύνης ἀμφισβητήσαιμι. ἀλλὰ καὶ μή- 

τηρ; ἀλλὰ καὶ ἀδελφαί, φασί; τῷ κάλλειτι νέμουσι τῶν 

ἀρρένων. ἐδήλωσε δὲ ἡ Παρύσατις. ᾿“ρταξέρξην τὸν 

βασιλέα διὰ δον τὸν καλὸν ἀποστέρξασα. ταῦτ ἄρα 

ἐποτνιώμην., καὶ μικρὸν οὐδὲν ἐπενόουν περὶ τῆς 

συμφορᾶς. ἐπεὶ δὲ ὅ τε χρόνος αὐτὴν συνηϑεστέραν 

ἐποίησε καὶ ὁ λόγος ἀντεισιὼν κατεξανέστη τοῦ πά- 

ϑους, τὸ δὲ κατὰ μικρὸν ὑπεξίστατο, ἤδη διὰ ταῦτα 

ῥάων ἦν καὶ ἀνέφερον" νυνὶ δὲ ἀνθυπήνεγκεν αὐτὸ 

ῥεῦμα ἕτερον οὗτος αὐτὸς ὁ ὁ Δίων. καὶ ἐπανήκει μοι 

μετὰ συνηγόρου. πρὸς δύο δέ. φησὶν ὁ λόγος. οὐδ᾽ 

Ἡρακλῆς, εἰ τοὺς Μολιονίδας ἐκ λόχου προσπεσόντας 

οὐκ ἤνεγκεν. ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ὕδραν ἀγωνιξόμε- 

νος. τέως μὲν εἷς ἑνὶ συνειστήκεσαν. ἐπεὶ δὲ ὁ καρ- 

κίνος αὐτῇ παρεγένετο, κἂν ἀπεῖπεν, εἰ μὴ τὴν : 

Ἰόλεω συμμαχίαν ἀντεπηγάγετο. κἀγώ μοι δοκῶ πα- 

ραπλήσιόν τι παϑεῖν ὑπὸ Δίωνος, οὐκ ἔχων ἀδελ- 

φιδοῦν τὸν Ἰόλεων. πάλιν οὖν ἐκλαϑόμενος ἐμαυτοῦ 

τε καὶ τῶν λογισμῶν ἐλεγεῖα ποιῶ, ϑρηνῶν ἐπὶ τῇ 

κόμῃ. σὺ δὲ ἐπειδὴ φαλακρῶν μὲν ὃ κράτιστος εἶς 

δοκεῖς δέ τις εἶναι γεννάδας; ὃς οὐδὲ ἐμπάξει τῆς 

συμφορᾶς. ἀλλὰ καὶ ὅταν ἔτνους προκειμένου μετώ- 

πῶν ἐξέτασις γίνηται. σαυτὸν ἐπιλέγεις, ὡς ἐπ᾽ 

ἀγαϑῷ δή τινι φιλοτιμούμενος, οὐκοῦν ἀνάσχου τοῦ 

λόγου. καὶ τήρησον ἐν πείσῃ, φασί, τὴν καρδίαν, : 

ὥσπερ ὁ Ὀδυσσεὺς πρὸς τὴν ἀναγωγίαν τῶν γυναι- 

χῶν ἀνέκπληκτος ἔμεινε" καὶ σὺ πειρῶ μηδὲν ὑπὸ 
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τούτου παϑεῖν. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν δύναιο. τί φής ; καὶ 
μὴν δυνήσει. τοιγαροῦν ἄκουε. δεῖ δὲ οὐδὲν ἐξελίτ- 
τειν τὸ βιβλίον, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐρῶ. καὶ γὰρ οὐδὲ πο- 
λύστιχόν ἐστι. γλαφυρὸν μέντοι, καὶ τὸ κάλλος αὐὖ- 
τοῦ προσιξάνει τῇ μνήμῃ, ὥστε οὐδὲ βουλόμενον 
ἐπιλαϑέσϑαι με οἷόν τε. 

᾿Δἀναστὰς ἕωϑεν καὶ τοὺς ϑεοὺς προσειπὼν ὅπερ 
εἴωϑα. ἐπεμελούμην τῆς κόμης καὶ γὰρ ἐτύγχανον 
μαλακώτερον τὸ σῶμα ἔχων᾽ ἡ δὲ ἠμέλητο ἐκ πλείονος. 

πάνυ γοῦν συνέστραπτο καὶ συνεπέπλεκτο τὰ πολλὰ 
αὐτῆς, οἷον τῶν οἰῶν τὰ περὶ τοῖς σχέλεσιν αἰωρού- 

μενα πολὺ δὲ ταῦτα σκληρότερα ὡς ἂν ἐκ λεπτοτέ- 
ρῶν συμπεπλεγμένα τῶν τριχῶν. ἦν οὖν ὀφϑῆναί 
τε ἀγρία ἡ κόμη καὶ βαρεῖα, μόλις δὲ διελύετο καὶ 

5" τὰ πολλὰ αὐτῆς ἀπεσπᾶτο καὶ διετείνετο. οὐκοῦν 

ἐπήει μοι τοὺς φιλοκόμους ἐπαινεῖν. οἵ φιλόκαλοι 
ὄντες καὶ τὰς κόμας περὶ πλείστου ποιούμενοι ἐπι- 

μελοῦνται οὐ ῥᾳϑύμως, ἀλλὰ κάλαμόν τινα ἔχουσιν 6 

ἀεὶ ἐν αὐτῇ τῇ χόμῃ. ᾧ ξαίνουσιν αὐτήν. ὅταν σχο- 
λὴν ἄγωσι, καὶ τοῦτο δὴ τὸ χαλεπώτατον, χαμαὶ κοι-- 
μωώμενοι φυλάττουσιν ὅπως μηδέποτε ἅψωνται τῆς 

᾿ψῆς, ὑπερείδοντες ὑπὸ τὴν κεφαλὴν μικρὸν ξύλον, 
ὅπως ἀπέχῃ τῆς γῆς ὡς πλεῖστον, καὶ μᾶλλον φροντί- 

ξουσι τοῦ καϑαρὰν φέρειν τὴν κόμην ἢ τοῦ ἡδέως 

2. καϑεύδειν " ἡ μὲν γὰρ καλούς τε καὶ φοβεροὺς ἔοικε 

ποιεῖν, ὁ δὲ ὕπνος, κἂν πάνυ ἡδὺς ἡ, βοαδεῖς τε καὶ 
᾽ ἤ - »ν»» Ὺ Γ Ἁ 

ἀφυλάκτους. δοκοῦσι δέ μοι καὶ “ακεδαιμόνιοι μὴ 
᾽ -ῳ " ᾽ , ν ᾽ Ἂ ἃ 

ἀμελεῖν τοῦ τοιούτου πράγματος. ὁπότε ἤκοντες πρὸ 
" ὸ " ᾽ -» Ψ -. 

τῆς μάχης τῆς μεγάλης τε καὶ δεινῆς. τε μόνοι τῶν 
.Ὶ “ ἊΝ ᾽ Ἀ 

Ελλήνων ἔμελλον δέχεσϑαι βασιλέα. τριακόσιοι τὸν 
3 ᾿ » ᾽ , ᾽ -" ᾿ ᾽ 

ἄριϑμον οντες, ἐκαϑηντο ἀσκουντες τὰς κόμας. δο- 
-μ«ωὠ ἊΝ ’ -» 

κεῖ δέ μοι καὶ Ὅμηρος πλείστης ἐπιμελείας ἀξιοῦν 
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τὸ τοιοῦτον. ἀπόγε μὴν ὀφθαλμῶν οὐ πολλάκις ἐπαι- 

νεῖ τοὺς καλούς, οὐδὲ ἀπὸ τούτου μάλιστα ἡγεῖται 

τὸ κάλλος ἐπιδείξειν. οὐδενὸς οὖν τῶν ἡρώων ὀφϑαλ- 

μοὺς ἐγκωμιάξει ἢ “Αγαμέμνονος . ὥσπερ καὶ τὸ ἄλλο 

σῶμα ἐπαινεῖ αὐτοῦ" καὶ οὐ μόνον τοὺς Ἕλληνας Ε 

ἑλίκωπας καλεῖ" ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧττον καὶ τὸν ᾿4γα- 

μέμνονα τὸ κοινὸν ἐπὶ τοῖς Ἕλλησιν" ἀπὸ δὲ τῆς κό- 

μης πάντας" πρῶτον μὲν ̓Αχιλλέα, 

- ξανϑῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλείωνα" 

ἔπειτα Μενέλαον ξανϑὸν ἐπονομάξων ἀπὸ τῆς κομης᾿ 

τῆς δὲ Ἕκτορος χαίτης μέμνηται; 

--- ἀμφὶ δὲ χαῖται 

κυάνεαι πεφόρηντο. 

Εὐφόρβου γε μὴν τοῦ καλλίστου τῶν Τρώων ἀπο- 

ϑανόντος οὐδὲν ἄλλο ὠδύρετο λέγων. 

αἵματέ οἵ δεύοντο κόμαι Ἀκρυνεσανν ὁμοῖαι; 

πλοχμοί ϑ᾽. οἵ χρυσῷ τὲ καὶ ἀργύρῳ ἐσφήκωντο" 

καὶ τὸν Ὀδυσσέα ὅταν ἐθέλῃ καλὸν γεγονότα ὑπὸ τῆς 

᾿Αϑηνᾶς ἐπιδεῖξαι" φησὶ γοῦν, 

κυάνεαι δ᾽ ἐγένοντο ἔϑειραι. 

πάλιν δ᾽ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ, 
-- χαδδὲ κάρητος 

οὔλας ἧκε κόμας, ὑακινϑίνῳ ἄνϑει ὁμοίας. 

καὶ πρέπειν γε μᾶλλον τοῖς ἀνδράσι φαίνεται καϑ᾽ 

Ὅμηρον ὁ κόσμος ὃ τῶν τριχῶν ἢ ταῖς γυναιξί. γυναι- 

κῶν γοῦν περὶ κάλλους διεξιὼν οὐ τοσαυτάκις φαί- 

νεται κόμης μεμνημένος" ἐπεί τοι καὶ τῶν ϑεῶν τὰς 

μὲν ϑηλείας ἄλλως ἐπαινεῖ. χρυσὴν γὰρ ᾿ἀφροδίέτην 

καὶ βοῶπιν Ἥραν καὶ Θέτιν ἀργυρόπεξαν. τοῦ Διὸς 

δὲ μάλιστα ἐπαινεῖ τὰς χαίτας" 

ἀμβρόσιαι δ᾽ ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄνακτος. 

Ταυτὶ μέν σοι τὰ Δίωνος. 



ΕΚΑΘΜΕΝΤΑ ὈΙΟΝΙΝ. 

, 
Ὰ ᾿ " - 3 - ᾿ 

Χρὴ οὐὖν δεσπόζειν ἐπιεικῶς καὶ ἀνεϑήναί ποτε 
Ν 3 

βουλομένοις ἐπιτρέπειν. αἵ γὰρ ἀνέσεις παρα- 

σχευαστικαὶ πόνων εἰσί, καὶ τόξον καὶ λύρα καὶ 

ΒΕΒΑΘΜΈΝΤΑ ΠΊΟΝΙ. ᾿ ἰ ὔθοωκορ ἐκμάρει δι᾽ ἐνακαύσναν. ὃ, 46. 
ΕΧ ΥΊΙ. 

ΙΟΑΝΝΙΝ 5ΤΟΌΟΒΑΕΙ ΕἸ, ΟΗΠΙΕΘΊΙΟ. Εὐσέβεια δὲ γυναικεία ὁ πρὸς τὸν ἄνδρα ἔρως. 14. 59. Ὁ 

ΥΙΙ. 
Γέλως δὲ συνεχὴς καὶ μέγας ϑυμοῦ κακίων, διὰ 
τοῦτο μάλιστα ἑταίραις ἀκμάζων καὶ παίδων τοῖς 
ἀφρονεστέροις. ἐγὼ δὲ κοσμεῖσθαι πρόσωπον ὑπὸ 
δακρύων ἡγοῦμαι μᾶλλον ἢ ὑπὸ γέλωτος. δάκρυσι 
μὲν γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον σύνεστι καὶ μάϑημά ποῦ τὸ 
χρηστόν. γέλωτι δὲ ἀκολασία. καὶ κλάων μὲν οὐδεὶς 

Ἐκ τῶν Δίωνος Χρειῶν᾽" 
Δάκαινα γυνὴ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς ἐν παρατάξει χω- 

λωϑέντος, καὶ δυσφοροῦντος ἐπὶ τούτῳ, Μὴ λυποῦ, 
τέκνον, εἶπεν" καϑ'᾽ ἕκαστον γὰρ βῆμα τῆς ἰδίας ἀρε- 

" τῆς ὑπομνησϑήσει. Ἴ. 20. Ι Ι] Ι Ἤ}}}}} 
Ἴ ἡμίν ᾿ προυτρέψατο ὑβριστήν, γελῶν δὲ ηὔξησεν αὐτοῦ τὰς 

ΤΠ. ἢ ἐλπίδας. 14, θ0. 
Τὴν ἐπιτίμησιν ὁ Διογένης ἀλλότριον ἀγαϑὸν ἔλεγεν ΝΗ]. 
εἶναι. 138, 24. Ϊ Μέγα γὰρ δυσώπημα σωφροσύνης τέκνωσις. 80. 12. 

ΠῚ. Ὁ 4 
Τῶν συνόντων τις μειρακίων Διογένει ἐρωτώμενος β 
ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐσιώπα. ὁ δὲ ἔφη, Οὐκ οἴει τοῦ αὐτοῦ 
εἶναι εἰδέναι ἅ τε λεκτέον καὶ πότε καὶ τίνα σιωπη- 
τέον καὶ πρὸς τίνα; 84. 16. 

ΙΝ. 

4έωνος ἐκ τοῦ Οἰκονομικοῦ. 

“Ἰρξώμεϑα δὲ ἀπὸ τοῦ μάλιστα ὠφελοῦντος οἰ- 
κίαν" εἴη δ᾽ ἂν τοῦτο ἐπιτίμησις διαβολῆς διαβολὴ 

15 γὰρ κακὸν τὸ ὀξύτατον καὶ ἐπιβουλότατον. 42. 12. 

3 ᾿ ν ἃ ’ 2 ν μὴ ) , . ἃ . 
“λλα τὸ μὲν τίκτειν ἀναγκὴῆς ἔργον ἔστι. τὸ ἕκχ- τὸ 

τρέφειν δὲ φιλοστοργίας. ϑ8ῦ, 18. 



ΕΧ ΡΗΙΠΟΠΤΕΑΤΙ 

ΠῚ. ΒΟΡΗΙΪΣΎΥ. 1, 17. 

Δίωνα δὲ τὸν Προυσαῖον οὐκ οἶδ᾽ δ.τι χρὴ προσ- 
εἰπεῖν διὰ τὴν ἐς πάντα ἀρετήν. ᾿Δἀμαλϑείας γὰρ 
χέρας ἢν, τὸ τοῦ λόγου, ξυγκείμενος μὲν τῶν ἄριστα 
εἰρημένων τοῦ ἀρίστου, βλέπων δὲ πρὸς τὴν 4η- 

5 μοσϑένους ἠχὼ καὶ Πλάτωνος. ἧ καϑάπερ αἱ μαγάδες 
τοῖς ὀργάνοις προσηχεῖ ὁ Ζίων τὸ ἑαυτοῦ ἴδιον ξὺν 
ἀφελείᾳ ἐπεστραμμένῃ. ἀρίστη δὲ ἐν τοῖς Δίωνος 
λόγοις καὶ ἡ τοῦ ἤϑους κρᾶσις. ὑβριξούσαις τε γὰρ 
πόλεσι πλεῖστα ἐπιπλήξας οὐ φιλολοίδορος οὐδὲ 

ιὸ ἀηδὴς ἔδοξεν, ἀλλ᾽ οἷον ἵππων ὕβριν χαλινῷ κα- 
ταρτύων μᾶλλον ἢ μάστιγι" πόλεών τε εὐνομουμέ- 
νῶν ἐς ἐπαίνους καταστὰς οὐκ ἐπαίρειν αὐτὰς ἔδοξεν. 
ἀλλ᾽ ἐπιστρέφειν μᾶλλον ὡς ἀπολουμένας., εἰ μετα- 
βάλοιντο. ἣν δὲ αὐτῷ καὶ τὸ τῆς ἄλλης φιλοσοφίας 

15 ἦϑος οὐ κοινὸν οὐδὲ εἰρωνικόν, ἀλλὰ ἐμβριϑῶς μὲν 
ἐγκείμενον, κεχρωσμένον δὲ οἷον ἡδύσματι τῇ πραό- 
τητι. ὡς δὲ καὶ ἱστορίαν ἱκανὸς ἦν ξυγγράφειν δη- 
λοῖ τὰ Γετικά. ") καὶ γὰρ δὴ καὶ ἐς Γέτας ἦλϑεν, 
ὁπότε ἠλᾶτο. τὸν δὲ Εὐβοέα καὶ τὸν τοῦ ψιττακοῦ 

Ἢ θὲ φυΐθυβ ᾿ογπαπάςββ 1)6 τοθὰβ Οἰοἰϊοὶβ οἂρ. Υ, ρ. 194, Ὁ: 

ὟΝ ς ἀοξασγαπί ααΐ 6085 βαρὶοπίϊαην οσπἀϊγοηί. ὕπάε εἰ ΡΘΠΘ 
οἴμηἶθβ θΑΥθαυῖβ οί ΐ βαρ θπύϊογοβ ϑοπιροῦ οχίϊζεσγιπί, ατδο- 
οἶβαὰθ Ρ6Π6 σοηβί πη !65, υὐ τοΐοσί Πΐο, ααἱ ᾿ἰϑέοτίαβ δογαπι 8 η- 
πδἰοδγια ασδθοο δέ] οοπιροβυϊί. Θαἱ ἀἰχὶΐ ργϊπηαπι Ζατγαδος 
Τέτεοϑ, ἀοἴπαδ υοεἰξαίοϑ ῬὶϊΘαΐοπ 05, ααὶΐ ἱπίου δῸ8 σϑπογοβὶ 6χ- 
ἰαθαπί: οχ αυϊθὰβ οἷβ εὐ σϑρθβ οὐ βδοογάοίββ ογάϊπαθαηίαγ." 
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ἔπαινον καὶ ὁπόσα οὐχ ὑπὲρ μεγάλων ἐσπούδασται τῷ 

Δίωνι, μὴ μικρὰ ἡγώμε ϑα, ἀλλὰ σοφιστικαά. σοφιστοῦ 

γὰρ τὸ καὶ ὑπὲρ τοιούτων σπουδάζξειν. γενόμενος ὃὲ 

κατὰ τοὺς χρόνους. οὗς ᾿“πολλῶωνιός τὲ ὁ Τυανεὺς 

καὶ Εὐφράτης ὁ Τύριος ἐφιλοσόφουν, ἀμφοτέροις 

ΝΥ εἶχε, καίτοι διαφερομένοις πρὸς ἀλλή- 

λους ἔξω τοῦ φιλοσοφίας ἤϑους. τὴν ὃ ἐς τὰ Γετικὰ 

ἔϑνη πάροδον τοῦ ἀνδρὸς φυγὴν μὲν οὐκ ἀξιῶ ὀνο- 

μάξειν, ἐπεὶ μὴ προσετάχϑη αὐτῷ φυγεῖν, οὐδὲ ἀπο- 

δημίαν,; ἐπειδὴ τοῦ φανεροῦ ἐξέστη, κλέπτων ἕαυ- 

τὸν ὀφϑαλμῶν τε καὶ ὥτων καὶ ἄλλα ἐν ἄλλῃ γῇ 

πράττων δέει τῶν κατὰ τὴν πόλιν τυραννίδων. ὑφ᾽ 

ὧν ἠλαύνετο φιλοσοφία πᾶσα. φυτεύων δὲ καὶ σκά- 

πτῶν καὶ ἐπαντλῶν βαλανείοις τε καὶ κήποις. καὶ 

πολλὰ τοιαῦτα ὑπὲρ τροφῆς ἐργαξόμενος. οὐδὲ τοῦ 

σπουδάξειν ἠμέλει, ἀλλ᾽ ἀπὸ δυοῖν βιβλίοιν ἑαυτὸν 

ἕυ νεῖχε᾽ ταυτὶ δὲ ἦν ὅ τε Φαίδων ὃ τοῦ Πλάτωνος 

καὶ “ημοσϑένους ὃ κατὰ τῆς πρεσβείας. ϑαμίξων δὲ 

ἐς τὰ στρατόπεδα. ἐν οἷσπερ, εἰώϑει τρύχεσϑαι, καὶ 

τοὺς στρατιώτας ὁρῶν ἐς νεώτερα ὁρμῶντας ἐπὶ Ζ1ο-- 

μετιανῷ ἀπεσφαγμένῳ, οὐκ ἐφείσατο. ἀταξίαν ἰδὼν 

{Π0ἱ εοἄοχ Απιδγοβίαπιιβ δρᾷ Μαυτγδίουϊαπι, φιῖ αἀὐκὶξ ρτίπιαπι 

Ταγαδοϑίο5 ε08, ἀοἴπαο υοοραΐοβ ῬίϊοαίοΒ. Οδρ. ΙΧ, ρΡ. 196, Ο: 

δῖ ἰβίοτϊ οαβ δὲ δπίϊαϊίαύαπι ἀ1Π 16 6 π  55ϊπιιιβ ἱπαυ βίου, αὶ 

οροτῖ 5“ιὸ Θείϊοα ἐἰζα!απι ἀοθάϊξ: 4πὸ5 Οἰοἴδβ ἴὰπὶ ΒΡ υϊουΐ ’000 

Θοίμοβ 6586 ργοθανίπιιβ, Ογοβῖο Ῥαῦ]ο ἀϊσεπίθ. Ἠΐϊο Ὁϊο τε- 

σοπὶ 1118 ροβί ἐδπιρογα πιαϊΐδ οομππιθπιογαΐ, ποπιΐπα ΤΟΙ ρα π.᾽ 

θὲ 4ὰο ποπηα]]α δα άϊέ ξογίαββο ἐχ Ὀῖοπο ρϑίϊία. Οοηΐ. οδρΡ. Χ, 

Ρ. 191, Α, δ] ἰΐειη Ῥίοποπι μἰ βίου! οαπὶ ἐοβϑίδίατ. Οοπίμππαοπίϊαπι 

δαΐοπι Ὀίοποπι αὐσαπιααα οἵ τὸ ἀπὸ οδοἀοηαπα μα θοπίϊαπι ΘΓΓΌ- 

τοπὶ ποίαν! 74ς. ατίπιπι. ἐπ σομππιοπί. ἀ6 Τογπᾶπάθ Αοί. Αὐοδα. 

Βοτοὶ, 1846, Ρ. 18, αὐ ϑυΐάας Γετικὰ Ὀίοπὶ Οδδβῖο ἐγ δι θπίϊδβ 

ΚυβίογαβΒ. Οοπῖ, Νίοθυδν. ὅσ. πιῖπ. νο]. 1, Ρ. 991. 
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ἐχραγεῖσαν, ἀλλὰ γυμνὸς ἀναπηδήσας ἐπὶ βωμὸν 
ὑψηλὸν ἤρξατο τοῦ λόγου ὧδε" 

Αὐτὰρ ὁ γυμνώϑη ῥακέων πολύμητις Ὀδυσσεύς" 
καὶ εἰπὼν ταῦτα. καὶ δηλώσας ἑαυτὸν ὅτι μὴ πτω- 

ὁ χὸς μηδὲ ὃν ὥοντο, Δίων δὲ εἴη ὁ σοφός, ἐπὶ μὲν 
τὴν κατηγορίαν τοῦ τυράννου πολὺς ἔπνευσε. τοὺς 

δὲ στρατιώτας ἐδίδαξεν ἀμείνω φρονεῖν τὰ δοκοῦντα 
Ρωμαίοις πράττοντας. καὶ γὰρ ἡ πειϑὼ τοῦ ἀν- 
δρὸς οἵα καταϑέλξαι καὶ τοὺς μὴ τὰ Ἑλλήνων ἀκρι- 

10 βοῦντας. Τραιανὸς γοῦν ὁ αὐτοκράτωρ ἀναϑέμενος 
αὐτὸν ἐπὶ τῆς Ῥώμης ἐς τὴν χρυσῆν ἅμαξαν, ἐφ᾽ ἧς 
οὗ βασιλεῖς τὰς ἐκ τῶν πολέμων πομπὰς πομπεύουσιν, 
ἔλεγε ϑαμὰ ἐπιστρεφόμενος ἐς τὸν Δίωνα, Τί μὲν 
λέγεις οὐκ οἶδα" φιλῶ δέ σε ὡς ἐμαυτόν. σοφιστι- 

ι5 κώταται δὲ τοῦ “Ζίωνος αἱ τῶν λόγων εἰκόνες. ἐν 
αἷς εἰ καὶ πολύς, ἀλλὰ καὶ ἐναργὴς καὶ τοῖς ὑποκει- 
μένοις ὁμοῖος. 

[ἀἐπὶ ΡΠ Οβιγαίιβ Υ Αρο]]. ὅ, 27, Ρ. 209: Ζέωνες 
καὶ Εὐυφρᾶται. Αἀ χυδδ 50}:0]. Ρ. 189: Τὸν Προυσαέα 

20 λέγει Δίωνα τὸν Χρυσόστομον καὶ τὸν Εὐφράτην, 
ἄνδρας φιλοσόφους μέν, ἄειφυ γίᾳ δὲ ὑπὸ Νέρωνος 
καταδικασϑέντας, ὅτι αὐτὸν ἤλεγξαν δημοσίᾳ οὐκ 
αἰσίως βασιλεύοντα, ὥσπερ καὶ ὁ κύων Δημήτριος 
ἐν τῷ ὑπὸ Νέρωνος ἡ λουτρεῶνι ἐκτισμένῳ. 

84, Ρ. 210. Ει' 37, μΡ. 322: 
Ὁ βασιλεὺς τὸν γρβίωι ̓  οὐκ ἐπήνει μὲν ξυναράμενον 
αὐτῷ (Αρο!]οπίο) τῆς γνώμης, οὐ μὴν ἐπαύσατο 
ἀγαπῶν" ἐπίχαρίς τε γὰρ τὰς διαλέξεις ἐδόκει καὶ 
τὰς ἔριδας παρῃτεῖτο. ὥραν τε ἐπέφαινε τοῖς λόγοις 

80 οἵα τοῦ πρὸς τοῖς ἱεροῖς ἀτμοῦ ἐχπνεῖ, προσῆν δὲ 
αὐτῷ καὶ τὸ ἀποσχεδιάξειν ἄριστα ἀνθρώπων. 38. 
Ρ. 2928: Ἐρυϑριάσας δὲ ὁ Δίων, 4ιάλλαξόν μδ9 βα- 
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σιλεῦ, εἶπε, πρὸς ᾿Απολλώνιον τὸν διδάσκαλον ὑπὲρ 

ὧν ἀντιλέγειν αὐτῷ ἔδοξα μήπω πρότερον ἀντειπὼν 

τῷ ἀνδρί. ἐπαινέσας οὖν ὁ βασιλεύς, Χϑές, ἔφη, 

τοῦτο ἐγὼ ἤτησα καὶ ὑπάρχει. ἀλλ᾽ αἴτει ὑπὲρ δω- 

ρεᾶς. καὶ ὁ Δίων, “ασϑένης, ἔφη. ἐστὶ μὲν ἐξ 

᾿ΔἽπαμείας τῆς ἐν τῷ Βιϑυνῶν ἔϑνει; ξυμφιλοσοφῶν 

δέμοι χλαμύδος ἠράσϑη καὶ στρατιώτου βίου" τοῦτον. 

ἐπειδὴ τρίβωνος πάλιν ἐρᾶν φησιν, ἄνες τῆς ἡκπε 

τείας; δεῖται δὲ αὐτὸς ταῦτα. χαριεεῖ ὃξ ἐμοὶ μὲν 

ἀποφῆναι αὐτὸν ἄνδρα ἀγαϑόν, ἐκείνῳ δὲ ξῆν. ὡς τὸ 

βούλεται. κ. τ. λ. 39. Ρ. 224: Ἡ δὲ τοῦ Ζίωνος ρε- 

λοσοφία ῥητορικωτέρα τῷ ᾿Δπολλωνίέῳ ἐφαίνετο καὶ 

ἐς τὸ εὐφραῖνον κατεσκευασμένη μάλλον, ὅϑεν διορ- 

ϑούμενος αὐτόν φησιν, Αὐλῷ καὶ λύρᾳ μᾶλλον ἢ 

λόγῳ ϑέλγε, καὶ πολλαχοῦ τῶν πρὸς “4 ωνα ἐπιστο- ι15 

λῶν ἐπιπλήττει τῇ δημαγωγίᾳ ταύτῃ. 8. ἴ, ν. 390: 

Δίωνα μὴ παυσαίμην γράφων ἐν φίλοις. 

[μποΐδπ5 Ρογαρστίη. ο. 18: Πλὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο 

κλεινὸν αὐτοῦ καὶ διὰ στόματος ἦν ἅπασιν. ὁ φιλό- 

σοφος διὰ τὴν παρρησίαν καὶ τὴν ἄγαν ἐλευϑερίαν 30 

ἐξελαϑείς" καὶ προσήλαυνε κατὰ τοῦτο τῷ Μουσωνίῳ 

καὶ Δίωνι καὶ Ἐπικτήτῳ καὶ εἴ τις ἄλλος ἐν περιστά- 

σει τοιαύτῃ ἐγένετο. 80110].: Κυνικοὶ καὶ οὗτοι ἢ καὶ 

ἄλλως φιλόσοφοι ἐλέγχειν ἔργον πεποιημένοι. Ἐπί- 

κτητον. μὲν οὐν Στωικὸν οἶδα. Δίωνα δὲ τὸν Πρου-- 20 

σαέα, ᾧ καὶ ἐπώνυμον ὁ Χρυσόστομος; ὃς καὶ λόγους 

ἐκδέδωκεν ἵ ἱκανούς, σπουδαίους τῷ ὕντι καὶ παντοίας 

ὠφελείας μεστοῦς. 

ΤΙοηιϑιϊα5 Οταϊ. Ὁ; Ρ. θ9, Ὁ: Οὕτω καὶ οἵ πατέρες 

τῆς σῆς βασιλείας τοὺς προγόνους ταύτης τῆς τέχνης 30 

ποῆγον ---- Τραιανὸς ὁ μέγας Δίωνα τὸν χρυσοῦν 

τὴν γλῶτταν --. 



ΕΧ ΜΕΝΑΝΏΌΏΒΟ 

(ἴπ ΥΥ αἰχὶὶ ἈΠπϑίογαπι νοὶ. 9.) 

νὴ . ᾿ ᾿ - ν ᾿ τὰν μὴ τραχείᾳ χρῶμεϑα τῇ ἀπαγγελέᾳ μηδὲ 
ω. ᾽ Ἷ " » , ᾽ ϑ περιόδους ἐχούσῃ καὶ ἐνθυμήματα, ἀλλ᾽ ὅταν ἁπλου- 

᾿ ᾽ Ὃ " » στερα τυγχάνῃ καὶ ἀφελεστέρα, οἵα ἡ Ξενοφῶντος 
καὶ Νικοστράτου καὶ ““ίωνος τοῦ Χρυσοστόμου καὶ 

᾿ ν ν 6 ᾿ ᾿ - ’ ᾿ς " Φιλοστράτου τοῦ τὰ ΗἩρωικὰ καὶ τὰς Εἰκόνας γρά- 
; " , " ψαντος. εἰρομένη καὶ ἀκατάσκευος. μ. 249. 11. 

,, Ἶ. ἃ ἃ ᾽ . "ὦ ᾿ 

- «“χαταύκευον γὰρ τὸν λόγον εἶναι δεῖ καὶ τὰ 
πολλὰ ἀσύνδετον, οὐ κώλοις. οὐ περιόδοις συγκχοί- 
μενον. ἀλλὰ συγγραφικώτερον, οἷόν ἐστι καὶ τὸ τῆς 

10 ΉΜΗΝ εἶδος γένοιτο δ᾽ ἂν καὶ ἀπὸ τῆς λέξεως τῶν 
νεωτέρων. Ζ]έωνος καὶ Φιλοστράτου καὶ τῶν σοφι- 
στῶν ὅσοι καὶ συντιϑέναι τὸ συ γγραφικὸν εἶδος ἔδο- 
ξαν χαριέντως. μ. 279. 1. 

ΦΙΥΙ ΝΗ ΣΊΙΟΥ Ζ41]1Ω] 

, ἔ ᾿ ν᾿ " .] Φιλοστρατος μὲν ὁ “ήμνιος ἀναγράφων τοὺς: 
ι. βέους τῶν μέχρις αὑτοῦ σοφιστῶν ἐν ἀρχῇ τοῦ λό- 

γου δύο μερίδας ποιεῖ, τῶν τε αὐτὸ τοῦτο σοφιστῶν 
καὶ τῶν ὅσοι φιλοσοφήσαντες διὰ τὴν εὐστομίαν ὑπὸ 
τῆς φήμης εἰς τοὺς σοφιστὰς ἀπηνέχϑησαν᾽ καὶ τάτ- 
τει τὸν Ζίωνα μετὰ τούτων, ἐν οἷς Καρνεάδην τε κα- 
ταλέγει τὸν ᾿4ϑηναῖον καὶ Μέοντα τὸν Βυξάντιον, καὶ 
συχνοὺς ἄλλους, καταβιώσαντας -μὲν ἐπὶ φιλοσόφου 
προαιρέσεως. λόγου δὲ ἰδέαν σοφιστικὴν ἡρμοσμέ- 
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νοῦς; ἐν οἷς ἀριϑμεῖ καὶ τὸν Κνίδιον Εὔδοξον, ἄνδρα 

τὰ πρῶτα τῶν ᾿Δφιστοτέλους ὁμιλητῶν ; ἀλλὰ καὶ 

ἀστρονομίας εὖ ἥκοντα, ὁπόσην ὃ τότε χρόνος ἐπρέ- 

σβευεν. ἡμῖν δὲ ὁ Δέων τῇ μὲν περθολῃ τῆς γλώτ- 

της. ἣν χρυσὴν εἶχεν, ὥσπερ καὶ λέγεται. σοφιστὴς 

ἔστω διὰ πάντων τῶν ἑαυτοῦ, εἴ τις ἀξιοῖ τὴν ἐπι- 

μέλειαν τῆς φωνῆς σοφιστικὸν ἀγώνισμα οἴεσϑαι" 

καίτοι καὶ τοῦτο μετὰ μικρὸν ὁποῖόν ἐστιν ἐξετάσο- 

μεν᾽ τὴν δὲ προαίρεσιν οὐχ εἷς ὁ Δίων, οὐδὲ μετὰ 

τούτων τακτέος : ἀλλὰ μετ᾽ ̓ Αφιστοκλέους, ἀπ᾽ ἐναν- 

τίας μέντοι κἀκείνῳ. ἄμφω μέν γὲ μεταπεπτώκασιν" 

ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐκ φιλοσόφου καὶ μάλα ἐμβριϑοῦς καὶ 

πρύσω καϑεικότος τὸ ἐπισκύνιον ἐτέλεσεν εἰς ϑοφυ- 

στ ἄς. καὶ τρυφῆς ἁπάσης οὐχ ἥψατο μόνον. ἀλλὰ καὶ 

εἰς ἄκρον ἐλήλακεν᾽ ἐννεάσας δὲ τῇ προστασίᾳ τῶν 

ἐκτοῦ περιπάτου δογμάτων, καὶ συγγράμματα ἐξενη- 

νοχῶς εἰς τοὺς Ἕλληνας ἄξια φιλοσόφου σπουδῆς, οὔ-
 

τῷ τι ἥττων ἐγένετο δόξης σοφιστικῆς, ὡς μεταμέλειν 

μὲν αὐτῷ γηρῶντι τῆς ἐν ἡλικίᾳ σεμνότητος. κόψαι 

46 Ρ δὲ τὰ Ἰταλιωτικά τε καὶ ᾿4σιανὰ ϑέατρα μελέταις ἐνα- 

γωνιξόμενον " ἀλλὰ καὶ κοττάβοις ἐδεδώκει. καὶ αὐὖ- 

λητρίδας ἐνόμιξε. καὶ ἐπήγγελλεν ἐπὶ τούτοις συσ- 

σίτια" ὁ δὲ Δίων ἐξ ἀγνώμονος σοφιστοῦ φιλόσοφος 

ἀπετελέσϑη᾽ τύχῃ δὲ μᾶλλον. ἢ γνώμῃ χρησάμενος 

τὴν τύχην αὐτὸς διηγήσατο. ἣν δὲ δὴ καὶ τοῦ γρά-: 

φοντος βίον διηγήσασϑαι τὴν περὶ τὸν ἄνδρα δι- 

πλόην: ἀλλὰ μὴ ἁπλῶς οὕτω συγκαταρυϑμῆσαι τοῖς 

ἀμφὶ Καρνεάδην καὶ Εὔδοξον" ὧν ἥντινα ἂν λάβῃς 

ὑπόϑεσιν., φιλόσοφύς ἐστι, μετακεχειρισμένη σοφι- 

στικῶς, τοῦτ᾽ ἔστι λαμυρῶς ἀπηγγελμένη καὶ δεξιῶς : 

καὶ πολλὴν τὴν ἀφροδίτην ἐπαγομένη. ταύτῃ καὶ 

παρὰ τῶν ἀνθρώπων, οὗς λέγοντες ἐκήλουν τῷ καλ-- 
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λει τῶν ὀνομάτων, ἠξιοῦντο τῆς προσηγορίας τοῦ 
σοφιστοῦ" αὐτοὶ δ᾽ ἂν ἀπαξιῶσαί μοι δοκοῦσι καὶ 
οὐδὲ διδύμενον δέξασϑαι, φιλοσοφίας ἐν ὀνείδει τὸ 
τοιοῦτον τιϑείσης ὁ ἄρτι, τοῦ Πλάτωνος ἐπαναστάντος 
τῷ ὀνόματι. ὁ δὲ προύστη τε λαμπρῶς τοῖν βίοιν 
ἑκατέρου χωρίς, καὶ ταῖς ὑποϑέσεσι μάχεται ταῖς αὐ- 
τὸς ἑαυτοῦ, λόγους ἐξενεγκὼν ἀπὸ τῶν ἐναντίων ἐν- 
στάσεων. χρὴ δήπου καὶ δι᾽ αὐτὴν οὐχ ἢ ἥκιστα τὴν 
ἐν τοῖς λόγοις διαφορὰν μὴ σεσιγῆσϑαι τὰ περὶ τὸν 
ἄνδρα. ὅπερ γὰρ ἐν τοῖς μετὰ ταῦτά φησιν, ἀπολύων 
αὐτὸν αἰτίας συνθέντα ἔπαινον ἐπὶ ψιττακῷ τῷ ὅρ- 
νιδι" σοφιστοῦ γὰρ εἷναι μηδὲ τούτων ὑπεριδεῖν᾽ 
αὐτοῦ μὲν ἂν ἔλεγχος εἶναι δόξειε, προειπόντος ὅτι 
τῶν συκοφαντουμένων ἐστὶν ὁ ἀνήρ, ὅστις φιλύσο- 
φος ὧν εἰς τὸν σοφιστὴν ἕλκεται. λέγει γὰρ οὕτω" 
Συφιστὰς ὃὲξ οἵ παλαιοὶ ἐπωνόμαξον οὐ μόνον τῶν 
ῥητόρων τοὺς ὑπερφωνοῦντάς τε καὶ λαμπρούς, ἀλλὰ 
καὶ τῶν φιλοσόφων τοὺς σὺν εὐροίᾳ ἑρμηνεύοντας, 
ὑπὲρ ὧν ἀνάγκη πρότερον εἰπεῖν. ἐπειδὴ οὐκ ὕντες 
σοφισταί, δόξαντες δέ, παρῆλϑον εἰς τὴν ἐπωνυμίαν 
ταὐτην᾽ εἶτα σαφῶς φιλοσόφους ἄνδρας ἐξαριϑμεῖς- 
ται μεϑ᾽ ὧν δὴ καὶ τὸν Ζίωνα, καὶ μετὰ Δέωνα 
ἄλλους. ὧν περὶ τοῦ τελευταίου παυόμενος, Τοσαῦ-- 
τα. φησί, περὶ τῶν φιλοσοφησάντων ἐν δόξῃ τοῦ 

δ» 35 σοφιστεῦσαι᾽ ταὐτὸν ἑτέρως εἰπών. ὅτι μη ντὲς σο- 
φισταὶ τοῦ ὀνόματος ἐμεβήνενων. καίτοι μεταξύ Ἧ ἢ 
πού φησιν ἀπορεῖν οἷ χοροῦ τάξει τὸν ἄνδρα. περι- 
δέξιον δή τινα ὄντα. τί οὖν προεῖπας. τί δὲ ἐπεῖπας. 
ὅτι τοῦτο μὲν ἔστιν. ἐκεῖνο δὲ φαένεται. ἀλλ᾽ ἔγωγε 
οὐ μικρολογοῦμαι πρὸς τὰς ἐναντιολογίας" συγχωρῶ 
δὲ τὸν Δίωνα φιλόσοφον ὁ ὄντα παῖξαι τὰ σοφιστῶν, 
εἰ μόνον πρᾶός ἐστι καὶ ἵλεως φιλοσοφίᾳ, καὶ μηδα- 
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μοῦ μηδὲν ἐπηρέακεν αὐτῇ. μηδ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν συντέ- 
ϑεικε λόγους ἱταμοὺς τε καὶ κακοήϑεις. ἀλλ᾽ οὗτός 

γε πλεῖστα δὴ καὶ μάλιστα σοφιστῶν εἰς φιλοσόφους 

τε καὶ φιλοσοφίαν ἀπηναισχύντηκεν. ἅτε γάρ, οἶμαι, 

φύσεως λαχὼν ἐχούσης ἰσχύν, καὶ τὸ ῥητορεύειν αὐτὸ 

ἠλήϑευεν, ἄμεινον ἀναπεπεισμένος εἶναι τοῦ ξὴῆν 

κατὰ φιλοσοφίαν τὸ ξῆν κατὰ τὰς κοινὰς ὑπολήψεις" 

ὅϑεν ὃ τε κατὰ τῶν φιλοσόφων αὐτῷ λόγος ἐσπου- 

δάσϑη,; σφόδρα ἀπηγκωνισμένος καὶ οὐδὲν σχῆμα 

ὀκνήσας. καὶ ὁ πρὸς Μουσώνιον ἕτερος τοιοῦτος; οὐ 

προσγυμναζομένου τῷ τόπῳ τοῦ Δίωνος, ἀλλ᾽ ἐκ 

διαϑέσεως γράφοντος, ὡς ἐγὼ σφόδρα διισχυρέξομαι" 

πείσαιμι δ᾽ ἂν καὶ ἄλλον, ὅστις εὔστοχος ἤϑους εἰ- 

ρωνείαν τε καὶ ἀλήϑειαν ἐκ παντοδαποῦ λόγου φω- 

ρᾶσαι᾽ ἐπειδή τε ἐφιλοσόφησεν. ἐνταῦϑα δὴ καὶ μά- 

λιστα ἡ δώμη τῆς φύσεως αὐτοῦ διεδείχϑη. ὥσπερ 

γὰρ ἐπιγνούσης ὀψὲ τῆς φύσεως τὸ οἰκεῖον ἔργον, 

οὐ κατὰ μικρόν, ἀλλ᾽ ὅλοις τοῖς ἱστίοις ἀπηνέχϑη 

τῆς σοφιστικῆς προαιρέσεως" ὅς γε καὶ τὰς δητορικὰς 

τῶν ὑποθέσεων οὐκέτι ῥητορικῶς. ἀλλὰ πολιτικῶς : 

μετεχειρίσατο. εἴ τις ἀγνοεῖ τὴν ἐν ταὐτῷ προβλή- 

ματι διαφορὰν τοῦ πολιτικοῦ καὶ τοῦ ῥήτορος. ἐπελ- 

ϑέτω μετὰ νοῦ τὸν ᾿Δσπασίας τε καὶ Περικλέους 

ἐπιτάφιον Θουκυδίδου καὶ Πλάτωνος, ὧν ἑκάτερος 

ϑατέρου παδὰ πολὺ καλλίων ἐστί. τοῖς οἰκείοις κα- 

νόσι κρινόμενος. ὁ δ᾽ οὖν Δίων ἔοικε ϑεωρήμασι 

μὲν τεχνικοῖς ἐν φιλοσοφίᾳ μὴ προσταλαιπωρῆσαι 

μηδὲ προσανασχεῖν φυσικοῖς δόγμασιν, ἅτε ὀψὲ 

τοῦ καιροῦ μετατεϑειμένος" ὄνασϑαι δὲ τῆς στοᾶς 
"] ’ ᾽ “-᾿,  ε » 

ι ὅσα εἰς ηϑος τείνει καὶ ἡἠρρενῶσϑαι παρ οντινουν 
ΓΙ -. -» ἣν ᾽ ’ 

τῶν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ. ἐπιϑέσϑαι δὲ τῷ νουϑετεῖν ἀνϑρῶ- 
Ἷ “  ν"Ν Ἁ 

πους καὶ μονάρχους καὶ ἰδιώτας καὶ καϑ' ἕνα καὶ 

ὉΠ. Μ΄. Ὧ 
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ἀθρόους. εἰς ὃ χρήσασϑαι προαποκειμένῃ τῇ παρα- 

σκευῇ τῆς γλώττης. διό μοι δοκεῖ καλῶς ἔχειν ἐπι- 

γράφειν ἅπασι τοῖς Ζέωνος λόγοις, ὅτι πρὸ τῆς φυ- 
γῆς ἢ μετὰ τὴν φυγήν. οὐχ οἷς ἐμφαίνεται μόνοις ἡ 
φυγή. καϑάπερ ἐπέγραψαν ἤδη τινές, ἀλλ᾽ ἁπαξά- 
πασιν. οὕτω γὰρ ἂν εἴημεν τούς τε φιλοσόφους καὶ 
τοὺς αὐτὸ τοῦτο σοφιστικοὺς λόγους διειληφότες 

ἑκατέρους χωρίς. ἀλλ᾽ οὐχ ὥσπερ ἐν νυκτομαχίᾳ πε- 
ροιτευξόμεϑα αὐτῷ νῦν μὲν βάλλοντι Σωκράτην καὶ 
Ζήνωνα τοῖς ἐκ Διονυσίων σκώμμασι καὶ τοὺς ἀπ᾿ 
αὐτῶν ἀξιοῦντι πάσης ἐλαύνεσθαι γῆς καὶ ϑαλάττης. 

ὡς ὄντας Κῆρας πόλεων τε καὶ πολιτείας, νῦν δὲ 
στεφανοῦντί τε αὐτοὺς καὶ παράδειγμα τιϑεμένῳ 
γενναίου βίου καὶ σώφρονος. 

Φιλόστρατος δὲ καὶ τοῦτο ἀπεριμερίμνως τὸν 

ἔπαινον τοῦ ψιττακοῦ καὶ τὸν Εὐβοέα τῆς αὐτῆς 
προαιρέσεως οἴεται, καὶ ὑπὲρ ἀμφοῖν ὁμοίως εἰς 

ἀπολογέαν καϑέσταται τὴν ὑπὲρ τοῦ Δίωνος. ὡς μὴ 
ἐπὶ τοῖς τυχοῦσιν ἐσπουδακέναι δοκεῖν. τοῦτο δ᾽ ἤδη 

πλέον ἐστὶ ποιήσασϑαι ϑάτερον. ὁ γὰρ ἀναγορεύσας 
αὐτὸν ἐν τοῖς δι᾿ ὁλοκλήρου τοῦ βίου φιλοσοφήσασι 
προϊὼν οὐ μόνον ἐνδέδωκε πρὸς τὸ καὶ σοφιστικόν 
τι ἔργον εἰργάσϑαι τὸν Δίωνα. ἀλλὰ προσαποστερεὶῖ 

τὸν ἄνδρα καὶ τῶν ὄντων ἐκ τῆς φιλοσόφου μερίδος. 
προσνέμων αὐτὰ τοῖς σοφιστικοῖς. εἰ γὰρ τὸν Εὐ- 

βοέα τις ἀφαιρήσεται τοῦ σπουδαῖον εἶναι καὶ ὑπὲρ 
σπουδαίων συγκεῖσϑαι. οὔ μοι δοκεῖ ῥᾷστ᾽ ἂν ὃ τοι- 

οὔτος ἐγκρῖναί τινα λόγον τῶν “ωνος, ὥστε καὶ 

φιλόσοφον ὑπ᾽ αὐτοῦ προσειρῆσϑαι. ὡς οὗτός γε ὁ 
λόγος ὑποτύπωσίς ἐστιν εὐδαίμονος βίου. πένητι καὶ 

πλουσίῳ τοῦ παντὸς ἀνάγνωσμα ἀξιώτατον. ὠδηκός 
τε γὰρ ἦϑος ὑπὸ πλούτου καταστέλλει, τὸ εὔδαιμον τὸ κε 
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ἑτέρωϑι δείξας, καὶ τὸ καταπεπτωκὸς ὑπὸ πενίας 
ἐγείρει καὶ ἀταπείνωτον εἶναι παρασκευάξει. τοῦτο 
μὲν τῷ καταμελιτοῦντι τὰς ἁπάντων ἀκοὰς διηγή- 
ματι, ὑφ᾽ οὗ κἂν Ξέρξης ἀνεπείσϑη. Ξέρξης ἐκεῖνος 
ὃ τὴν μεγάλην στρατιὰν ἐλάσας ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας. ς- 
μακαριώτερον ἑαυτοῦ γεγονέναι κυνηγέτην ἄνδρα ἐν 
τῇ ὀρεινῇ τῆς Εὐβοίας κέγχρους ἐσθίοντα. τοῦτο δὲ 

ταῖς ἀρίσταις ὑποϑήκαις. αἷς χρώμενος οὐδεὶς αἰσχυ-- 

89 Ρ νεῖται πενίαν, εἰ μή γε καὶ φεύξεται. διὸ βελτίους οἵ 
τάττοντες αὐτὸν μετὰ τὸν ἔσχατον περὶ βασιλείας. ἐν 

ᾧ τέτταρας ὑποϑέμενος βίους καὶ δαίμονας. τὸν φι- 
λοχρήματόν τε καὶ τὸν ἀπολαυστικὸν καὶ τρίτον τὸν 

φιλότιμον, τελευταῖον δὲ καὶ ἐπὶ πᾶσι τὸν εὔφρονα 
καὶ σπουδαῖον. ἐκείνους μὲν τοὺς κατὰ τὴν ἀλογίαν 
ἅπαντας γράφει τε καὶ σγηματίξει. παύεται δὲ τοῦ 
βιβλίου, τὸν λοιπὸν ἐπαγγειλάμενος αὐτίκα ἀποδώ- 
σειν, ὅτῳ ποτὲ πεπρωμένος ἐκ ϑεῶν ἐγένετο. χωρὶς 
οὖν τιϑέντι τοὺς ἐν τοῖς συχνοῖς λόγοις Ζιογένας τε 

καὶ Σωκράτας. οἱ καὶ περιττοὶ τὴν φύσιν ἔδοξαν᾽ 
καὶ οὐχ ἅπαντός ἐστιν ὁ τοῖν ἀνδροῖν τούτοιν ξῆλος, - 

ἀλλ᾽ ὅστις εὐθὺς αἵρεσίν τινα τῶν κατὰ φιλοσοφέαν 
ὑπέσχετο" τὸν δὲ κατὰ τὴν κοινὴν φύσιν ξητοῦντι 
καὶ τὸν ἅπασιν ἐγχωροῦντα. δίκαιον, ὅσιον, αὐτουρ-- 

γόν, ἀπὸ τῶν ὄντων φιλάνϑρωπον,. οὐκ ἂν ἕτερος 
ἀντὶ τοῦ Εὐβοέως ἀποδεδομένος εἴη βίος εὐδαιμονι-- 
χύς. ἔτι καὶ τοὺς Ἐσσηνοὺς ἐπαινεῖ που. πόλιν 

ὅλην εὐδαίμονα τὴν παρὰ τὸ νεκρὸν ὕδωρ ἐν τῇ με- 
σογείᾳ τῆς Παλαιστίνης κειμένην παρ᾽ αὐτά που τὰ 
Σόδομα. ὁ γὰρ ἀνὴρ ὅλως, ἐπειδὴ τοῦ φιλοσοφεῖν 
ἀπήρξατο καὶ εἰς τὸ νουϑετεῖν ἀνθρώπους ἀπέκλι-: 
νεν, οὐδένα λόγον ἄκαρπον ἐξενήνοχε. τῷ δὲ μὴ 
παρέργως ἐντυγχάνοντι δήλη καὶ ἡ τῆ ς ἑρμηνείας 

Φι" 
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ἰδέα διαλλάττουσα καὶ οὐκ οὖσα μία τῷ 4έωνι κατά 

τε τὰς σοφιστικὰς ὑποϑέσεις καὶ κατὰ τὰς πολιτικάς. 

ἐν ἐκείναις; μὲν γὰρ ὑπτιάξει καὶ ὡραΐξεται, καϑάπερ ὁ 
ταὼς περιαϑρῶν αὑτὸν καὶ οἷον γανύμενος ἐπὶ ταῖς 

! ἀγλαΐαις τοῦ λόγου. ἅτε πρὸς ἕν τοῦτο ὁρῶν καὶ τέ- 

λος τὴν εὐφωνίαν τιϑέμενος. ἔστω παράδειγμα ἡ τῶν 
Τεμπῶν φράσις καὶ ὁ Μέμνων. ἐν τούτῳ μέν γε καὶ 
ὑπότυφός ἐστιν ἡ ἑρμηνεία" τὰ δὲ τοῦ δευτέρου χρό- 

νου βιβλία, ἥκιστ᾽ ἂν ἐν αὐτοῖς ἴδοις χαῦνόν τι καὶ 

διαπεφορημένον. ἐξελαύνει γάρ τοι φιλοσοφία καὶ 
ἀπὸ γλωώττης τρυφήν, τὸ ἐμβριϑές τε καὶ κοσμιον 
κάλλος ἀγαπῶσα, ὁποῖόν ἐστι τὸ ἀρχαῖον. κατὰ φυ- 

σιν ἔχον καὶ τοῖς ὑποκειμένοις οἰκεῖον. οὗ μετὰ τοὺς 
λίαν ἀρχαίους καὶ “ίων ἐπιτυγχάνει. διὰ τῶν πρατ- 

τομένων ἰών. κἂν λέγῃ κἂν διαλέγηται. ἔστω παρά- 
δειγμα τῆς ἀφελοῦς καὶ κυρίως ἐχούσης ἑρμηνείας ὃ 

ἐκκλησιαστικὸς τε καὶ ὁ βουλευτικός" εἰ δὲ βούλει, 
καὶ ὁντινοῦν τῶν πρὸς τὰς πόλεις εἰρημένων τε καὶ 
ἀνεγνωσμένων προκεχειρισμένος. ἴδοις ἂν ἑκατέραν 
ἰδέαν ἀρχαϊκήν. ἀλλ᾽ οὐ τῆς νεωτέρας ἠχοῦς τῆς ἐπι- 
ποιούσης τῷ κάλλει τῆς φύσεως. ὁποῖαι αἵ διαλέξεις, 

ὧν πρόσϑεν ἐμνημονεύσαμεν, ὁ Μέμνων τε καὶ τὰ 
Τέμπη. λόγος τε οὗτος ὁ κατὰ τῶν φιλοσόφων. κἂν 
γὰρ ἀποπροσποιῆται. πάνυ τοῦ ϑεάτρου γίνεται καὶ 

5 τῆς χάριτος᾽ καὶ οὐκ ἂν εὕροις ῥητορείαν ἐπαφρο- 
διτοτέραν παρὰ τῷ “ίωνι" ὃ καὶ ϑαυμάσας ἔχω τὴν 
τύχην φιλοσοφίας, εἰ μήτε κωμῳδία τῶν Νεφελῶν 

μᾶλλον εὐδοκιμεῖ" οὐδὲ γὰρ ἔστιν ἥντινα μετὰ τῆς 

ἴσης δυνάμεως ᾿Δριστοφάνης ἀπήγγελκε᾽ τεκμή- 

ρίον ποιοῦ τοῦ στρογγύλως καὶ σὺν εὐροίᾳ προε- 
νηνέχϑαι, 

κηρὸν διατήξας, εἶτα τὴν ψυλλαν λαβὼν 

ΔΥΝΕΘΙΙ ὉΙΟ. 

, ", ᾽ ᾿ Ὶ "»ν ᾿ Ἶ " 
ἐνέβαψεν εἰς τὸν κηρὸν αὑτῆς τῶ ποδὲ 

Υ ’ ’ ’ 
κατα ψυγείσῃ περιέφυσαν Περσικαί. 

, ῃ , , ᾿ ’ " 

ταῦτας ὑπολύσας ἀνεμέτρει τὸ χωρίον 
» ᾿ ἔ Ν ). ᾿ ᾿ -»" 

ι “ριστείδην τε ὁ πρὸς Πλατῶνα λόγος ὑπὲρ τῶν τεσ- 

σάρων πολὺν ἐκήρυξεν ἐν τοῖς Ἕλλησιν" οὗτος μὲν 
καὶ τέχνης ἁπάσης ἀμοιρῶν. ὃν γε οὐδ᾽ ἂν ἐπαγάγοις 
εἴδει ῥητορικῆς. οὔκουν ἐκ τοῦ δικαίου γε καὶ τῶν 
νόμων τῆς τέχνης" συγκείμενος δ᾽ οὖν ἀπορρήτῳ 
κάλλει καὶ ϑαυμαστῇ τινι χάριτι. εἰκῇ πὼς ἐπιτερ-- 

πούσῃ τοῖς ὀνόμασι καὶ τοῖς ῥήμασιν" οὗτός τε ὁ 
“ων ἤκμασε μάλιστα ἐν τῷ κατὰ τῶν φιλοσόφων, 

ἥντινα καὶ καλοῦσιν ἀκμὴν οἷ νεώτεροι" τοῦτ᾽ ἔστιν 

ἡρμόσατο πανηγυρικώτερον ἀνδρὸς ἀφελοῦς. καὶ 
μέντοι γε εἰς τὴν τοιαύτην ἰδέαν αὐτὸς αὑτοῦ ταύτῃ 
κράτιστος ἔδοξεν. οὐ μέντοι τοσοῦτον ὁ Ζίων ἐξωρ- 

χήσατο τὴν ἀρχαίαν ῥητορικὴν ἐν οἷς καὶ δοκεῖ σα-- 
φῶς ἀναχωρεῖν τῶν οἰκείων ἠἡϑῶν,. ὡς ἂν καὶ λα- 
ϑεῖν ὅτι Ζίων ἐστί, παρακινήσας εἰς τὸ νεώτερον᾽ 

ἀλλ᾽ εὐλαβῶς ἅπτεται τῆς παρανομίας. καὶ αἰσχυνο- 

μένῳ γὲ ἔοικεν, ὅταν τι παρακεκινδυνευμένον καὶ . 
νεανικὸν προενέγκηται" ὥστε κἂν αἰτίαν φύγοι δει-- 
λίας, εἰ πρὸς τὴν ὕστερον ἐπιπολάσασαν τῶν ῥη- 

τόρων τόλμαν αὐτὸν ἐξετάξοιμεν, τοῖς πλείστοις δὲ 
τῶν ἑαυτοῦ, καὶ παρὰ βραχὺ τοῖς ἅπασι μετ᾽ ἐκεί- 

νῶν ταττέσϑω τῶν ἀρχαίων τε καὶ στασίμων ῥητό-- 
ρῶν, παρ᾽ ὁντινοῦν καὶ δήμῳ διαλεχϑῆναι καὶ ἰδιώτῃ 
τοῦ παντὸς ἄξιος. οἵ τε γὰρ ῥυϑμοὶ τοῦ λόγου κεκο-- 
λασμένοι καὶ τὸ βάϑος τοῦ ἤϑους οἷον σωφρονιστῇ 
τινι καὶ παιδαγωγῷ πρέπον πόλεως ὅλης ἀνοήτως 

διακειμένης. ὥσπερ δὲ τὴν ἑρμηνείαν οὔτε μίαν ἔφα-: 

μὲν πάντως οὔτε ἀνεπίγνωστον ὅτι “Ζ]ωνός ἐστιν 

ἑχατέρα, νῦν μὲν ῥήτορος ἀνδρός. νῦν δὲ πολιτικοῦ, 
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οὕτω καὶ τὰς διανοίας. ὅστις οὐκ αὐτὸς δίχα δια- 

νοίας ἐπιβάλλει τὰς ὄψεις ὅτῳ δὴ τῶν βιβλίων αὐὖ- 
τοῦ. ἐπιγνώσεται “]ίωνος οὔσας ἐν ταῖν δυεῖν ἰδέαιν 

τῶν ὑποϑέσεων᾽ κἂν τὸ φαυλότατον προχειρίσῃ., τὸν 

5 4έωνα ὕψει τὸν ποριμώτατον τῇ ῥητορείαᾳ παντὸς 

ἐξευρεῖν λόγους᾽ μακρῷ γὰρ δὴ σοφιστῶν κατὰ τὸ 
ἐπιχειρῆσαι διήνεγκεν. εἰ δέ τις καὶ ἕτερος σοφιστὴς 
ἣν εὔπορος. ἀλλὰ πολλοῦ γε καὶ δεῖ παραβάλλεσϑαι 
πρὸς τὴν τοῦδε πυκνότητα᾽ ἅμα δὲ καὶ ϑαυμαστή τις 
ἰδιότης χαρακτηρίξει τὰς Ζίωνος ἐπινοίας. δηλούτω 
σοι τὸν ἄνδρα ὁ Ῥοδιακός τε καὶ ὁ Τρωικὸς" εἰ δὲ 

ν ἢ) .} “- , . ἡ ᾿ 

βούλει, καὶ ὁο τοῦ κώνωπος ἔπαινος. ἐσπουδάσϑη γὰρ 
“- ᾿ ᾿ » -» - , 

τῷ 4έωνι καὶ τὰ παίγνια. πανταχοῦ τῇ φύσει χρω- 
, Ὕ ᾽ ᾿ ᾽ " » " - εΥ 

μένῳ καὶ οὐκ ἂν ἀπιστήσαις αὑτὰ τῆς αὑτῆς εἶναι 

5 παρασκευῆς τε καὶ δυνάμεως. 
Ταῦτά μοι περὶ Ζ]ίωνος εἰπεῖν ἐπῆλϑε πρὸς τὸν 

ὕστερόν ποτὲ παῖδα ἐσόμενον. ἐπεί μοι καὶ διεξιόντι 
τοὺς παντοδαποὺς αὐτοῦ λόγους μεταξὺ τὸ μάντευμα 
γέγονε. πατρικὸν δὴ πέπονθα, καὶ ἤδη συνεῖναι τῷ 

παιδὶ βούλομαι καὶ διδάσκειν ἅττα μοι φρονεῖν ἔπεισι 
περὶ ἑκάστου συγγραφέως τε καὶ συγγράμματος, συνι-- 
στὰς αὐτῷ φίλους ἄνδρας μετὰ τῆς προσηκούσης ἕκα- 
στον κρίσεως᾽ ἐν οἷς ἔστω καὶ Δίων ὁ Προυσαεύς, πε- 

ριττὸς ἀνὴρ εἰπεῖν τε καὶ γνῶναι. καὶ τοῦτον οὖν ἐπαι- 
νέσας αὐτῷ παραδίδωβι, ἵνα μοι μετὰ τοὺς τῆς γεν-- 
ναίας φιλοσοφίας προστάτας ἀπάρχοιτό ποτε καὶ τοῖς 

πολιτικοῖς τοῦ “ίωνος γράμμασι. μεϑόριον αὐτὰ 

ἡγούμενος τῶν προπαιδευμάτων τε καὶ τῆς ἀλη- 
ϑινωτάτης παιδείας. καὶ καλόν γε, ὦ παῖ, ϑεω- 
ρήμασιν ἐπιστημονικοῖς προσταλαιπωρήσαντα καὶ 
καταπεπυκνωμένον τὴν γνώμην ἢ δόγμασι βάρος 
ἔχουσιν ἐστοιβασμένης τῆς διανοίας. εἶτα ἀποκλῖναι 

ΒΡ 
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δεῆσαν μὴ εὐθὺς ἐπὶ κωμῳδίαν ἢ ψιλήν τινα ῥητο- 
ρείαν ἀξαι᾽ τοῦτο γάρ ἐστιν οὐκ ἐν τάξει" καὶ ταχὺ 
πρόσω τοῦ μετρέου ῥαστωνεύσασϑαι" ἀλλὰ κατὰ μι- 
κρὸν ἐκλυτέος ὁ τόνος μέχρι ἄν, εἰ δοκεῖ. δόξειε δέ, 
κἂν εἰς τὸ ἀντικείμενον ἥκῃς. ἐπεξιὼν ἅπασιν. ὅσα 

Μουσῶν ἑταίροις ἀνδράσιν ἐρραϑύμηταί τε καὶ πέ- 
παικται" πάλιν δὲ τὴν σπουδὴν ἐπιτείνων ἀναβασμῷ 

χρήσει, τοῖσδέ τε καὶ ἀδελφοῖς τισι τούτων ἀναγνώ- 

σμασιν᾽ οὕτως ἂν ἄριστα δρῴης, διατρέχων τὸν καλ- 

λιστον δίαυλον. παρὰ μέρος ἐν βιβλίοις ἀεὶ παίξων 

τε καὶ σπουδάζων. ἀξιῶ γὰρ ἐγὼ τὸν φιλόσοφον᾽ 

μηδ᾽ ἄλλο τι κακὸν μηδ᾽ ἄγροικον εἶναι. ἀλλὰ καὶ 

τὰ ἐκ Χαρίτων μυεῖσϑαι καὶ ἀκριβῶς Ἕλληνα εἶναι, 
τοῦτ᾽ ἔστι δύνασϑαι τοῖς ἀνθρώποις ἐξομιλῆσαι. τῷ 
μηδενὸς ἀπείρως ἔχειν ἐλλογίμου συγγράμματος. 

ἔοικε γὰρ οὐδ᾽ ἄλλο τι γεγονέναι προοέμιον φιλοσο- 
φέας ἢ πολυπραγμοσύνη γνώσεως, καὶ ἐν παισὶν ἡ 
φιλόμυϑος φύσις ὑπόσχεσίς ἐστι φιλοσόφου τέλους. 
καὶ δῆτα τίνος ἂν εἴη τέχνη καὶ ἐπιστήμη τέχνης ἢ 
ἐπιστήμης. ἧς ἐν τῷ λόγῳ τοῦ εἶναι τὸ πάσαις ἐπο- 
χεῖσϑαι παραλαμβάνεται. εἰ μὴ φιλοκρινοίη τε αὐὖ- 
τὰς καὶ τὴν μὲν ἐκ περιωπῆς ἀποσκοποῖτο. τὴν δὲ 
καὶ πρόσω προϊοῦσα περιεργάξζοιτο, δορυφοροῖτο δ᾽ 

ὑφ᾽ ἁπασῶν. ὥσπερ ἔοικε τῇ βασιλίδι. τὰς δὲ Μού- 
σας οὐχ ὁμοῦ τε οὔσας ἐμφαίνει τὸ ὄνομα. ϑεῶν κα- 
λεσάντων ἢ ἀνθρώπων γε ϑεῶν φήμῃ χρωμένων ; 
χορός τέ εἰσι δι᾿ αὐτὴν δήπου τὴν συνοδον" μία δὲ 
αὐτῶν οὐδεμία χωρὶς οὔτε ἐν συμποσίῳ ϑεῶν ἐπι- 

δείκνυται τὸ οἰκεῖον ἔργον οὔτε τυγχάνει παρὰ ἀν- 
ϑροώποις βωμοῦ καὶ νεώ. καίτοι τινὲς ἤδη φύσεως : 
ἐνδείᾳ κατακερματίξουσιν αὐτῶν τὸ χωρίζεσϑαι μὴ 
δυνάμενον, καὶ ἕτερος ἑτέρας ἐπήβολος γέγονεν " 
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καίτοι τοῦτο αἷ- 
νίττεται τὸ τῇ συμφωνίᾳ τῶν Μουσῶν εὐθὺς τὸν 
᾿4πόλλω παρεῖναι. ὁ δὲ λόγος οὗτος τεχνίτην μὲν 
καὶ ἐπιστήμονα καλεῖ τὸν ἀποτεμνόμενον ἡντινοῦν 
εἴδησιν, ἄλλον ἄλλῃ : προσήκοντα δαίμονι. φιλόσοφον 
δὲ τὸν ἡρμοσμένον ἐχ τῆς ἁπασῶν συμφωνέας καὶ ἕν 
τὸ πλῆήϑος ποιήσαντα᾽ ἢ τοῦτον μὲν οὔπω, προσεῖναι 

᾽ ᾿ ᾿ ᾿ ν νυ» 4 , , " ἀλλὰ φιλοσοφία τὸ ἐπὶ πάσαις ἐστί. 

δὲ δεῖ τὸ καὶ ἔχειν αὐτὸν ἴδιον ἔργον ὑπερκείμενον 
τοῦ χοροῦ" ὥσπερ τὸν ᾿Δ4πόλλω τ" ἐχει νῦν μὲν 

) ταῖς Μούσαις συνάδειν αὐτὸν ἐξ ξάρχοντα καὶ ἐνδι- 
δόντα ῥυϑμὸν τῷ συστήματι; νῦν δὲ αὐτὸν κατὰ μό- 
νας ζδειν'" ἐκεῖνο δ᾽ ἂν εἴη τὸ μέλος τὸ ἱερὸν καὶ ἀπόρ- : 
θήτον. χαὶ ὁ καϑ᾽ ἡμᾶς φιλόσοφος συνέσται μὲν 
ἑαυτῷ τε καὶ τῷ ϑεῷ διὰ «φιλοσοφίας, συνέσται δὲ 
τοῖς ἀνθρώποις διὰ τῶν ὑφειμένων τοῦ λόγου δυ- 
νάμεῶν. ἐπιστήσεται μὲν οὖν ὡς φιλόλογορ, κρινεῖ 
δὲ ὡς φιλόσοφος ἕκαστόν τε καὶ πάντα. οἵ δὲ ἄστεμ- 
φεῖς οὗτοι καὶ ὑπερόπται ῥητορικῆς καὶ ποιήσεως οὔ 
μοι δοκοῦσιν οὐδὲ ἑκόντες εἶναι τοιοῦτοι, πενίᾳ δὲ 
φύσεως μηδὲ τὰ σμικρὰ ἱκανοί, ὧν ϑᾶττον ἂν ἴδοις 
τὴν καρδίαν ἡ τὰ ἐν τῇ καρδίᾳ, ἀδυνατούσης τῆς 
γλώττης ἐξερμηνεῦσαι τὴν γνώμην. ἐγὼ μὲν οὖν καὶ 
ἀπιστεῖν αὐτοῖς βούλομαι, καὶ οὐδ᾽ ἂν φαέην ἀπόρ- 
ρητὸν τι κρύπτειν αὐτούς, ὥσπερ τὰς Ἑστιάδας τὸ 
πῦρ. πρῶτον μὲν ὅτι μηδὲ ὅσιόν ἐστι τὰ μεγάλα σο- 
φὸν γενέσϑαι τὸν τὰ μικρὰ μὴ δυνάμενον. ἔπειτα 
ὥσπερ ὁ ϑεὸς τῶν ἀφανῶν ἑαυτοῦ δυνάμεων εἰχκό- 
νας ἐμφανεῖς ὑπεστήσατο, τῶν ἰδεῶν τὰ σώματα, οὔ-- 
τῶς ἔχουσα κάλλος ψυχὴ καὶ γόνιμος οὖσα τῶν ἀρί- 
στῶν διαδόσιμον ἔχει μέχρι τῶν ἔξω τὴν δυναμιν᾽" 
οὐδὲν γὰρ ἐθέλει τῶν ϑείων ἔσχατον εἶναι. εἰ δὲ 
καὶ κρύπτειν ἐπιτηδειότερος τὰ ἀβέβηλα ὁ παντοδα- 

41. ν} 

ΒΥΝΕΜΙΙ ὉΙΟ. 

πῶς ἔχων τοῦ λόγου καὶ περιβαλλόμενος δύναμιν 
τοῦ διατέϑεσϑαι τὰς συνουσίας ἡ βούλεται, καὶ οὕτω 

μειονεχτεῖν ἀνάγκη τὸν ἄνδρα ἐχεῖνον, ὃς οὐ προε-- 
τελέσϑη τῷ κύκλῳ καὶ τὰ Μουσῶν οὐκ ὠργίακε. 
δυοῖν γὰρ αὐτὸν καταλαμβάνει τὸ ἕτερον; ἤτοι σιγᾶν : 
ἢ λέγειν ὅσα νόμος σιγᾶσϑαι. ἢ γὰρ δὴ τὰς τῶν ἐν 
ἄστει τύχας διαλέξεων ὑποϑέσεις ποιήσεται. καὶ 
φορτικῶς τοῖς ἀνθρώποις συνέσται, ὃ μηδεὶς ἂν 
ἐλεύϑερος ἀξιώσειεν, ἢ βιώσει ἐν σχολῇ γε ὁ τὴν 
σοφίαν κορυφαῖος εἶναι ποιούμενος. τυχὸν μὲν γὰρ 
οὐδ᾽ ἂν εἰ βούλοιτο δύναιτο" πάντως δὲ οὐδ᾽ ἂν εἰ 

δύναιτο βούλοιτο. ἄγαμαι δὲ ἐγὼ καὶ τὸν Πρωτέα 
τὸν Φάριον, εἰ σοφὸς ὧν τὰ μεγάλα σοφιστικήν τινα 
ϑαυματολογίαν προυβέβλητο καὶ παντοδαπῶς τοῖς 
ἐντυγχάνουσι συνεμίγνυτο. ὥχοντο γὰρ ἂν τὴν περὶ 
αὐτὸν τραγῳδίαν τεϑαυμακότες, ὡς μὴ ἐπιξητῆσαι 
τὴν ἀλήϑειαν περὶ ὧν πραγματεύοιτο. ἔστω δή τι 
τοῦ νεὼ προτεμένισμα τοῖς ἀτελέστοις" ὁ δὲ καϑαπαξ 
ἀποσεμνυνόμενος οὐ κρύπτει μᾶλλον ἢ ἐρεϑίέξει καὶ 
ἀναρριπίξει τὴν ἐν τῇ φύσει λιχνείαν, ὑφ᾽ ἧς ἕκα-. 
στός ἐστι πολυπράγμων τοῦ ἀπορρήτου. εἰ δὲ μὴ ὁ 
Ἰξίων ἀντὶ τῆς Ἥρας τὴν νεφέλην ἡρήκει καὶ ἠγα- 
πήκει συνὼν τῷ εἰδώλῳ. οὐκ ἄν ποτε ἑκὼν εἶναι 
μεϑεῖτο τῆς ἀτόπου διώξεως. 

Παρασκευαστέον οὖν ἀντὶ λόγου λόγον, ἀντὶ 5: 
τοῦ μείξονος τὸν ἐλάττω. καλὸν μέντοι τινὰ καὶ 
τοῦτον, ὡ προεντυχόντες, ὁ μὲν πολὺς ἐνσχεϑήσεται 
καὶ τοῦτον ἀσπάσεται. καὶ οὐδ᾽ εἶναι πρεσβύτερον 
ἄλλον οἰήσεται ὁ δὲ λαχὼν φύσεως ϑείας ἐντεῦϑεν 
ἀρϑεὶς περινοήσει κἀκεῖνον. ὃν δὲ ὁ ϑεὸς κινεῖ, : 
τούτῳ καὶ παρ᾽ ἡμῶν ἀνεῴώξεται τὰ ἀνάκτορα. οὐδὲ 
ὁ Μενέλεως ἠγνόησε τὸν ὄντως Πρωτέα" Ἕλλην γὰρ 



990 ΞΥΝΕΝΙΙ 910. 

ἀνὴρ ἦν καὶ τοῦ Διὸς κηδεστὴς ἄξιος. ᾧ μηδὲ τὴν 
πρώτην ἐπὶ φαύλοις συνῆν. τὸ γὰρ πῦρ καὶ τὸ δέν- 
ὅρον καὶ τὸ ϑηρίον λόγοι τινὲς ἦσαν περὶ ξῴων τε 
καὶ φυτῶν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πρώτων στοιχείων, ὧν 

5 σύγκειται τὰ γινόμενα. ὁ δὲ οὐδὲ ταῦτα ἠγάπησεν, 
ἀλλ᾽ ἐνδοτέρω φύσεως ἠξίου χωρεῖν. ϑεῖον οὐν 
ἀτεχνῶς τὸ πᾶσιν ἀρκεῖν, ὡς ἕκαστος ἀπολαύειν αὐ- 
τοῦ δύναται" ὁ δὲ γενόμενος τῶν ἄκρων ἐπιτυχὴς 
μεμνήσϑω καὶ ἄνϑρωπος ὧν καὶ δυνάσϑω συνεῖναι 

πρὸς μέτρον ἑκάστῳ. τέ οὖν ἄν τις ἀποκηρύττοι τὰς 
Μούσας. δι᾽ ὧν ἔστι καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἀρέσκειν 
χαὶ τὰ ϑεῖα τηρεῖν ἀκηλίδωτα, χρωμένους ἐπικαλύμ- 

ματι; εἰ δὲ καὶ ποικίλον ἡ φύσις ἡμῶν. καμεῖται 

δήπου πρὸς τὴν ἐν ϑεωρίᾳ ξωήν᾽ ὥστε ὑφήσει τοῦ 
ὅ μεγέϑους καὶ καταβήσεται. οὐ γάρ ἐσμεν ὁ ἀκήρα- 
τος νοῦς ; ἀλλὰ νοῦς ἐν ξῴου ψυχῇ. 

αὐτῶν ἕνεκα μετιτέον τοὺς ἀνθρωπινωτέρους τῶν 

λόγων, 
φύσει" ἀγαπητὸν γὰρ ἔχοντά που πλησίον ἀπονεῦ-- 
σαι καὶ ἀφοσιώσασϑαι τῇ ψυχικῇ συστάσει δεομένῃ 
γλυκυϑυμίας μὴ πόρρω πεσεῖν μηδὲ κατὰ πᾶσαν 
ξῆσαι τὴν ποικιλίαν τῆς φύσεως. ὁ γὰρ ϑεὸς τὴν 
ἡδονὴν περόνην ἐποίησε τῇ ψυχῇ, δι᾽ ἧς ἀνέχεται 
τὴν προσεδρείαν τοῦ σώματος. τοιοῦτον οὖν τὸ ἐν 

" λόγοις κάλλος" οὐ βαϑύνεται πρὸς ὕλην οὐδὲ ἐμβα- 
πτίζει τὸν νοῦν ταῖς ἐσχάταις δυνάμεσιν, ἀλλὰ δί- 

δωσιν ἀνανεῦσαι δι᾿ ἐλαχίστου καὶ εἰς οὐσίαν ἀνα- 
δραμεῖν" ἄνω γάρ ἐστι καὶ τὸ κάτω τῆς τοιαύτης 
ξωῆς. ᾧ δὲ μὴ ἔστιν ἡσϑῆναι καϑαρὰν ἡδονήν. δεῖ 

δὲ τοῦ μειλιχίου τῇ φύσει, τί καὶ ποιήσει; ποῦ καὶ 
τρέψεται: ; ἄρα οὐ πρὸς ἃ μηδὲ εἰπεῖν ἄξιον ; οὐ γὰρ 

δὴ τὴν φύσιν ὑπερφρονήσουσι. καὶ πρὸς ϑεωρίαν 

καὶ ἡμῶν οὖν 

6 Ὕ Ι ἢ - 

ὑποδοχὴν τινα μηχανωμένους κατιρούσῃ τῇ ἢ 

ΠΡ ληϑοὺς" 
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ἀτρύτως ἔχειν ἐροῦσιν, ἀπαϑεῖς εἶναι ποιούμενοι 
ϑεοὶ σαρκία περικείμενοι" εἰ δὲ λέγοιεν, ἴστων ἀντὶ 

» 3, “»"- " 3 Ἢ -" - ᾿ 

ϑεῶν ἢ σοφῶν τε καὶ ϑείων ἀνδρῶν χαῦνοι καὶ ἀλα- 
" 3 Ἵ 3 

ἀμείνους δ᾽ ἂν σαν δια- ξόνες πόρρω γενόμενοι" 
᾽ “» - 3 

στέλλοντες εὖ τὸ προσῆκον ἑχατέρῳ τῷ γένει. ἀπά-! 
ϑεια μὲν γὰρ ἐν ϑεῷ φύσει" ἀρετῇ δὲ ἄνϑρωποι κα- 
κίαν ἀμειβόμενοι μετριοπαϑεῖς γένονται᾽ καὶ τὸ 

φυγεῖν τὴν ἀμετρίαν αὐτὸ τοῦτ᾽ ἂν εἴη τοῦ σοφοῦ 
τὸ ἀγώνισμα. ἤδη δὲ ἐγὼ κατενόησα καὶ βαρβάρους 
ἀνϑρώπους ἐξ ἀμφοῖν τῶν ἀρίστων γενῶν. ϑεωρίαν 
μὲν ὑπεσχημένους. καὶ κατὰ τοῦτο ἀπολιτεύτους τε 
καὶ ἀκοινωνήτους ἀνθρώποις. ἅτε ξαντας ἑαυτοὺς 

ἐκλῦσαι τῆς φύσεως" καὶ ἦσαν αὐτοῖς σεμναί τε δαὶ 
καὶ ἱερὰ σύμβολα καὶ τακταί τινες πρόσοδοι πρὸς τὸ 

ϑεῖον, πάντα ταῦτα ἀποκχκύπτοντα τῆς ἐπιστροφῆς 
τῆς εἰς ὕλην" καὶ βιοτεύουσι χωρὶς ἀπ᾽ ἀλλήλων; τοῦ 

μή τι χαρίεν ἰδεῖν ἡ ἀκοῦσαι. 
οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ᾽, οὐ πένουσ᾽ αἴϑοπα οἶνον. 

χαὶ περὶ τούτων ἂν τις εἰπῶν οὐ πόρρω βάλλοι τά- 
ἀλλ᾽ οὐδὲ οὗτοι μέντοι λαμπρῶς οὕτως 

ἐπαναστάντες τῇ φύσει. καὶ ὡς ἂν ἡμεῖς φαῖμεν δὲ- 

καιότατοι τυχεῖν ὄντες τῆς ἀρίστης ξωῆς, ἀκμῆτες 

αὐτῆς ἀπολαύουσιν. ἀλλ᾽ ἐπανάγει καὶ τούτους ἡ 
ἐπίχηρος φύσις. μικρὸν ἱδρυϑέντας ἐν τῷ μακαρίῳ 

“ῃΗ 

“-" , - " , Ι ἤ »" Ἁ , , 

τῆς οὐσίας αὐτῶν᾽ καὶ οὐ δήπου πᾶντα ἑξῆς τὸν χρο- 9: 

νον ἐπιπολῆς ἔχουσι τὸν νοῦν. καὶ ἐμφοροῦνται τοῦ 

νοητοῦ κάλλους, οἷς ποτε καὶ γέγονε προστυχές. 

ἀκούω γὰρ ἐγὼ μηδὲ τούτοις ἅπασι παραγίνεσϑαι 
᾿ » 3 3 3 Ολ - , 3 ἂν " .« 

τὸ τοιοῦτον. ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῖς πλείοσιν. ἀλλὰ καὶ τῶν 
! ) Ε,. 5 ΄ ς Ἁ “., 

ὀλίγων ἐλάττοσιν, οἷς ἡ πρώτη τε ὁρμὴ γέγονεν ἔν- 

ϑεος. καὶ μένουσιν ἐπ᾽ αὐτῆς ὅσον ἀνθρώπου φύ- 
»" 3 μι ,,. -Ὁὕ“ὦ ἤ 

σις χωρεῖ, πρὸς οὐδεμίαν ἀνϑολκὴν τῆς φυσεῶς μει- 

80 
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λισσόμενοι. πολλοὶ μὲν γὰρ ναρϑηκοφόροι, παῦροι 

δέτε βάκχοι" οὐδ᾽ οὗτοι μέντοι διαρκῶς ἀνέχονται 
τῆς βακχείας. ἀλλὰ νῦν μὲν ἐν τῷ ϑεῷ κεῖνται, νῦν 

δὲ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ ἐν τοῖς σώμασι, καὶ ἴσασιν ὄντες 
ἄνϑρωποι. μικραὶ μερίδες τοῦ κόσμου. καὶ ἔχοντες 

ἀποκειμένας ξωὰς ἐλάττους, ἃς ὑποπτεύουσι καὶ προ- 

καταλαμβάνουσιν, ὡς μὴ κινοῖντό τε καὶ κατεξανί- 

σταιντο. ἢ τί αὐτοῖς οἱ κάλαϑοι βούλονται καὶ τὸ 
πλεγμάτι᾽ ἄττα μεταχειρίζεσθαι, εἰ μὴ πρῶτον μὲν 

ἐν τῷ τότε ἦσαν ἄνϑρωποι, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐπιστροφὴν 

πρὸς τὰ τῇδε ποιούμενοι; οὐ γὰρ δὴ ϑεωροῦσί τε 
Ὕ Ἵ Λ . “" 

αμα καὶ σοφίζονται περὶ τὰ πλέγματα᾽ ἔπειτα τὴν 
Ν . - ι ζ , ἔ - . 

σχολὴν ὑφεωρῶντο, ἧς ἡ φύσις ἡμῶν οὐκ ἀνέχεται, 
᾿ 3 Ν , ϑ» ὦ - , Ὃ νἱ ᾿ 

πολλὰς ἀρχὰς ἐνδιδοῦσα κινήσεων. ἵν᾽ οὐὖν μὴ ἄλλο 
" Ἂ -" 3 , -" " “ ᾿ , , 

τι δρῶεν, ἀμφὶ ταῦτα ἔχειν νομὸν ἐν σφίσι πεποίην- 

ται. καὶ ταύτῃ τὴν φύσιν προτρέπονται. καὶ γὰρ δὴ 
καὶ ἤδονται τελεσιουργοῦντες, καὶ μᾶλλον, ὅσῳ 

πλείω τε καὶ καλλίω. δεῖ γὰρ ἡμῶν εἶναί τι καὶ περὶ 
τὰ τῇδε. μὴ μέντοι τοῦτό γε ἰσχυρόν, ἵνα μὴ πλέον 
καϑέλκῃ καὶ λέαν ἀντιλαμβάνηται. καίτοι τοῦ γε 
Ἑλληνικοῦ τὸ βάρβαρον ἔνστασιν τηρῆσαι δωμαλεώ- 
τερον" ἡ γὰρ ἂν ὁρμήσῃ. σφοδρόν τέ ἐστι καὶ ἀνέν- 
δοτον" τὸ δὲ ἀστείως τε ἔχει καὶ ἡμερώτερον κέκρα- 
ται" ὥστε κἂν ϑᾶττον ἐκλύοιτο. ἐγὼ δὲ βουλοίμην 

5 μὲν ἂν εἶναι τῆς φυσεῶς ἡμῶν ἀεὶ πρὸς ϑεωρίαν 

ἀνατετάσϑαι" ἀμηχάνου δὲ ὄντος τε καὶ πεφηνύτος, 
βουλοίμην ἂν ἐν τῷ μέρει μὲν ἔχεσϑαι τῶν ἀρίστων, 
ἐν τῷ μέρει δὲ κατιὼν εἰς τὴν φύσιν ἅπτεσϑαί τινος 
εὐφροσύνης καὶ ἐπαλείφειν εὐθυμίᾳ τὸν βίον " ἐπί- 
σταμαι γὰρ ἄνϑρωπος ὧν καὶ οὔτε ϑεός, ἵνα δὴ καὶ 
ἀχλινὴς εἴην πρὸς ἅπασαν ἡδονήν, οὔτε ϑηρίον, ἵνα 
τὰς σώματος ἡδοίμην ἡδονάς" λείπεται δή τι τῶν ἐν 
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μέσῳ ξητεῖν. τί δ᾽ ἂν εἴη πρὸ τῆς ἐν λόγοις τε καὶ 

περὶ λόγους διατριβῆς; τίς ἡδονὴ καϑαρωτέρα:; τίς 

ἀπαϑεστέρα προσπάϑεια; τίς ἡττον ἐν ὕλῃ; : τίς μᾶλ- 

λον ἀμόλυντος ; ταύτῃ δὴ πάλιν τὸν Ἕλληνα τοῦ βαρ- 

βάρου πρῶτον ἄγω καὶ σοφώτερον τέϑημι, ὅτι κα- 

τιέναι δεῆσαν ὁ μὲν ἐκ γειτόνων ἔστη τὴν πρώτην᾽ 

εἰς ἐπιστήμην γὰρ ἔστη. ἐπιστήμη ὃξ νοῦ διέξοδος" 

κατα εἰς λόγον ἦλθεν ἄλλον ἀπ᾽ ἄλλου. δι᾿ ὧν καὶ 

προῆλϑε. τί δ᾽ ἂν εἴη λόγου νῷ συγγενέστερον᾽ τί 

ὃ πορϑμεῖον ἐπὶ νοῦν οἰκειότερον ; ὡς ὅπου λόγος, 

ἐκεῖ καὶ νοῦς εἰ δὲ μή; πάντως τις εἴδησις ἐν 

ὑστέροις νόησιᾳ οὖσα. καὶ γὰρ ἐνθάδε καλοῦνταί τι- 

νὲς ϑεωρίαι καὶ ϑεωρήματα ἔργα ἐλάττονος νοῦ, ῥη- 

τορικά τε καὶ ποιητικά, καὶ ἐν φύσει καὶ ἐν μαϑή- 

μασιν. ἀλλά τοι πάντα ταῦτα κοσμεῖ τὸ ὄμμα ἐκεῖνο. 

καὶ ἀφαιρεῖ τὴν λήμην καὶ διεγείρει. κατὰ βραχὺ 

προσεϑίζοντα τοῖς ὁράμασιν, ὥστε ϑαρρήσαί ποτὲ 

καὶ πρεσβύτερον ϑέαμα καὶ μὴ ταχὺ σκαρδαμύξαι 

πρὸς ἥλιον ἀτενίσαντα. οὕτω μὲν ἀνὴρ Ἕλλην καὶ 

οἷς τρυφᾷ, τὴν ἐπιβολὴν γυμνάζξει. καὶ ἀπὸ τῆς παι-: 

ΝᾺ διᾶς εἰς τὴν πρώτην ὑπόϑεσιν ὄφελος. ἄρνυται. καὶ 

γὰρ τὸ κρῖναι καὶ συνϑεῖναι λόγον ἢ ποίησιν οὐκ 

δξω νοῦ᾽ καὶ τὸ λέξιν καϑῆραί τε καὶ ἀποσμιλεῦσαι; 

καὶ τὸ κεφάλαιον ἐξευρεῖν τε καὶ τάξαι. καὶ ἑτέρου 

τάξαντος αὐτὸν ἐπιγνῶναι . πῶς ταῦτα καὶ ἀσπού- : 

δαστα παίγνια; οἵ δὲ τὴν ἑτέραν ὁδὸν τὴν ἀξιουμέ- 

νὴν ἀδαμαντίνην εἶναι βαδίσαντες" ὑποκείσϑω δέ, 

ὅπερ ἐστίν, ἐνίους αὐτῶν τυγχάνειν τοῦ τέλους" ἀλλ᾽ 

ἔμοιγε οὐδὲ ὁδὸν δοκοῦσι βεβαδικέναι. πῶς γάρ, ἐν 

ῃ μηδεμέα φαίνεται κατὰ βραχὺ πρόοδος μηδὲ πρῶ- : 

τον καὶ δεύτερον μηδὲ τάξις ; ἀλλ᾽ ἔοικε γὰρ τὸ κατ᾽ 

αὐτοὺς πρᾶγμα βακχείᾳ καὶ ἅλματι μανικῷ δή τινι 
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; νι ᾿ Υ Ὡ ν κυ" Ι 

καὶ ϑεοφορήτῶ. τὸ μὴ δραμοντας εἰς τὸ ἐσχαᾶτον 4 ἡ 

ἥκειν καὶ μὴ κατὰ λόγον ἐνεργήσαντας εἰς τὸ ἐπέ- 
χεινα λόγου γενέσϑαι. οὐδὲ γάρ ἐστιν οἷον ἐπιστασία 
τις γνώσεως ἢ διέξοδος νοῦ τὸ χρῆμα τὸ ἱερόν, οὐδὲ 
οἷον ἄλλο ἐν ἄλλῳ" ἀλλ᾽, ὡς μικρῷ μεῖξον εἰκάσαι, 

χαϑάπερ ᾿Αριστοτέλης ἀξιοῖ τοὺς τελουμένους οὐ 

μαϑεῖν τι δεῖν, ἀλλὰ παϑεῖν καὶ διατεϑῆναι, δῆλον ὅτι 

γενομένους ἐπιτηδείους. καὶ ἡ ἐπιτηδειότης δὲ ἄλο- 
γος᾽ εἰ δὲ μηδὲ λόγος αὐτὴν παρασκευάξοι, πολὺ 

μᾶλλον. τούτοις οὖν καὶ ἡ κάϑοδος εὐϑὺς ἐπὶ σμι- 

κράν τινα πρᾶξιν, ἄμεσος αὕτη καὶ πολὺ πόρρω; 
καὶ ἔοικε πτώματι, καϑάπερ τὴν ἀναδρομὴν εἰχα- 

ξομεν ἅλματι. οὖς γὰρ οὐ προύπεμψε λόγος, τού- 

τους οὐδὲ ἐπανιόντας ἐδέξατο. πῶς οὖν ταῦτα ἀλλή- 

5 λοὲς ἂν πρέψειε, νῦν μὲν ἐπαφὴν ἔχειν τοῦ πρώτου, 
νῦν δὲ ἐπὶ ῥώπας καὶ λύγους ἐστράφϑαι: ἀλλ᾽ ὅγε 

ἄνϑρωπος κατὰ τὴν μέσην καὶ ἐπιστατικὴν δύναμιν 
λογικὸς ἔστι τε καὶ προσαγορεύεται. ἣν οὐδέποτε γε- 

γυμνάχκασιν. οὔκουν ὅσα γε φαίνονται. τὸ μὲν οὖν 
τέλος. καὶ οὐ δεῖ γενέσϑαι. κοινὸν ἀμφοῖν. καὶ τυ- 

χόντες οὐδὲν ἀλλήλων ἂν διαφέροιμεν " τἀν μέσῳ δὲ 
ὁ ἡμεδαπὸς φιλόσοφος ἄμεινον ἔσκεπται" ὁδὸν γὰρ 

παρεσκευάσατο, καὶ κλιμακηδὸν ἄνεισιν, ὥστε καὶ 
᾽ β ᾽ " , 

παρ᾽ ξαυτὸν τι ποιῆσαι" προϊόντα γὰρ εἰκὸς ἐντυχεῖν : 

Σ ποῦ τῷ ἐραστῷ" καὶ μὴ τυχὼν δὲ πρὸ ὁδοῦ γέγονε. 
καὶ οὐδὲ τοῦτο μέντοι σμικρόν" ἀλλὰ διαφέροι ἂν 

τῶν πολλῶν ἀνθρώπων πλέον ἢ ὅσον ἐκεῖνοι τῶν 

βοσκημάτων. ταύτῃ καὶ πλείους ἂν εἶεν οἱ παρ᾽ 
ἡμῶν ἀφικνούμενοι, κατὰ φύσιν ἐχούσης τῆς ἐπι- 
χειρήσεως᾽ ἐκείνῃ δ᾽ οὔ, εἰ μή τις εὐγένεια τύχοι 
ψυχῆς ἄνωϑεν ἕλκουσα τὴν πρώτην καταβολὴν καὶ 
νοῦ χρῆμα ἐξαίσιον, οἷον αὔταρκες εἶναι καὶ παρ᾽ 
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ἑαυτοῦ κινηϑῆναι. ὁποῖος ᾿Δμοῦς ὁ Αἰγύπτιος οὐκ 

ἐξεῦρεν, ἀλλ᾽ ἔκρινε χρείαν γραμμάτων τοσοῦτον 

αὐτῷ τοῦ νοῦ περιῆν. ὁ δὲ δὴ τοιοῦτος καὶ τ τῆς 

φιλοσόφου μεϑόδου ϑᾶττον ἂν ἀναλύσειεν. ὁ γαρ 

του φυσικὸς ἀρκεῖ πολὺ δήπου μᾶλλον. εἰ καί τις 

αὐτὸν παραϑήξειέ τε καὶ ἐκκαλέσαιτο᾽ τὸ γὰρ ἔνδο- 

ϑεν σπέρμα δεινὸς αὐξῆσαι. καὶ σμικρὸν σπινϑῆρα 

λόγου παραλαβὼν πυρκαϊὰν ὅλην ἀνάψαι. τούτοις 

μὲν οὖν οὐδὲν παρὰ τοῦτο μεῖον, εἰ μή γε καὶ προῦρ- 

γου ποιήδει. τὰ τῆς Ἑλληνικῆς δὲ ἀγωγῆς τοὺς ἢτ- 

τον ἁδροὺς προάγει τε καὶ ἀναρριπίζξει καὶ τὸ ἐν αὖ- 

τοῖς ϑεῖον ἐκϑάλπει᾽ ἐκεῖ δὲ μόνοις τοῖς οἴκοϑεν μα- 

καρίοις τὸ τέλος ἐπιτυγχάνεται. σπανιώτερον δὲ 

δήπου τὸ γένος τῶν τοιούτων ψυχῶν ἢ τὸ τοῦ φοί- 

νικος. ᾧ τὰς περιόδους μετροῦσιν Αἰγύπτιοι. οὗ δὲ 

πολλοὶ μάτην ἂν πονοῖεν καὶ ἀποτρύχοιντο, δίχα νοῦ 

τὴν νοητὴν οὐσίαν ϑηρώμενοι: καὶ μάλιστα οὗς οὐχ 

ὴ πρώτῃ φύσις ἐπὶ τόνδε τὸν βίον ἐξώρμησεν. οὗτοι 

γὰρ ἂν ὄναιντο τῆς ὁρμῆς μᾶλλον δὲ αὐτὴν ἐγὼ τὴν 

ὁρμὴν νοῦ κινουμένου γνώρισμα ποιοῦμαι" οἱ δὲ 2 

πλείους οὐδὲ οἴκοϑεν ἐκινήϑησαν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸν 

δεύτερον λεγόμενον πλοῦν ὑπὸ τῆς σχολῆς εἰς νοῦν 

διεγείρονται" ὥσπερ δὲ ἄλλο τι τῶν εὐδοκιμούντων, 

τὴν γενναίαν αὔρσιν ἐξηλώκασι : παντοδαποί τε ὃν- 

ἱ τὸς τὰ γένη καὶ κατὰ χρείας ἕκαστοι συνιστάμενοι. 

περὶ τούτων δὴ καὶ σαφῶς διατείνομαι; ὅτι μάτην ἂν 

οὗτοι πονοῖεν καὶ ἀποτρύχοιντο, οἷς οὔτε αὐτοφυής 

ἐστι νοῦς οὔτε ἐπίκτητος. κινδυνεύει γὰρ οὐδ᾽ εἶναι 

ϑεμιτὸν ἄλλῳ τῷ τῶν ἐν ἡμῖν οἴεσϑαι τὸν ϑεὸν ἐν- 

δημήσειν ἀντὶ τοῦ νοῦ νεὼς γὰρ οὗτος οἰκεῖος ϑεῷ. : 

ταῦτ᾽ ἄρα καὶ τὰς καϑαρτικὰς ἀρετὰς σπουδάξεσϑαι 

παραδεδώκασιν Ἕλληνες σοφοὶ καὶ βάρβαροι: ἀπο-- 
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τειχίζοντες ἅπασαν τὴν πραγματείαν τῆς φύσεως. 

ἵνα μηδὲν ἐμπόδιον παρέχοιτο ταῖς νοήσεσιν. αὕτη 
μὲν ἡ διάνοια τῶν πρώτων καταστησαμένων ἑκατέ- 
ραν φιλοσοφίαν" οἱ δὲ καὶ τὰς ἀρετὰς ἔϑεσι μᾶλλον 

5 ἢ λόγῳ κρατύνουσι, καὶ τρεῖς αὐτὰς ἥγηνται" φρό- 
νησιν γὰρ οὐ προσίενται. οἵ γὲ καὶ σωφροσύνην, εἴ 
γε δὴ σωφροσύνην εἶναι τὸ κατ᾽ αὐτοὺς συγχωρή- 
σομεν. ὡς οὐκ ἔστι γε μὴ οὐκ εἰσιέναι τε καὶ συναι- 
ρεῖσϑαι τὰς ἀρετὰς διὰ τὴν ἀναγκαίαν ἀντακολού- 

ϑησιν. ἀλλ᾽ οἴονταί γε δεῖν σωφρονεῖν, οὐ διότι σω- 

φρονητέον εἰδότες. ἀλλ᾽ ἐπίταγμα λαβόντες. ὥσπερ 

νόμον ἀναίτιον, ὃν ὁ μὲν ϑεὶς οἷδεν ὅτι τοῦτο δι᾽ 
Ἅ " ᾿ ᾿. Ἁ ἤ ΡῈ » » 

ἄλλο, διὰ τὰς νοήσεις. καὶ ὅτε προῦργου πρὸς ἄνο- 

δον, τὸ πρὸς μηδὲν τῶν ἐν ὕλῃ παϑαίνεσϑαι. οἱ δὲ 

ι5 ἀπέχονται μίξεων. αὐτὸ δι᾿ αὑτὸ τεϑαυμακότες καὶ 
μέγιστον ἄγοντες τὸ σμικρότατον. τὴν παρασκευὴν 

τέλος ἡγούμενοι. ἡμεῖς δὲ τὰς ἀρετὰς ὥσπερ στοιχεῖα 

τῆς ὕλης φιλοσοφέας σπουδάξομεν. τὸ μὴ καϑαρῷ 
γὰρ καϑαροῦ ἐφάπτεσϑαι μὴ οὐ ϑεμιτὸν ἢ Πλάτωνος 

ἀπεδεξάμεϑα. ἀρεταὶ δὲ καϑαίρουσι. τὸ ἀλλότριον 
ῥύπτουσαι. ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἦν ἡ ψυχὴ τἀγαϑόν. ἤρκει 
καϑήρασϑαι, καὶ ἦν ἀγαϑὸν ἤδη τῷ μόνη γενέσϑαι" 
νῦν δὲ οὐ γάρ ἐστιν ἀγαϑόν᾽" οὐ γὰρ ἂν ἐγένετο ποτὲ 
ἐν κακῷ ἀλλ᾽ ἀγαϑοειδής ἐστι καὶ μέση τὴν φύσιν. 

γ5 ῥέψασαν οὖν εἰς τὸ χεῖρον ἐπανήγαγεν ἡ ἀρετὴ καὶ 
ν Ψ". ,Σ .. " ἵ " ᾿ ) " » 

τῆς κηλῖδος ἀπέλυσε καὶ παλιν μέσην ἐποίησε. δεῖ 1 
Ἢ ω 3 ’ " - Ἂ » ο. Ὺ ͵ 

δὴ καὶ προελϑεῖν ἐπὶ ταἀγαϑόν᾽ τοῦτο δὲ ἤδη διὰ λό- 
- Υ . Ἁ ᾿ » - - 

γου. νοῦς γάρ ἐστι τὸ σύξυγον ὄμμα τῶν νοητῶν. 
οἷον εἰ τέλος εἴη τὸ πρὸς οὐρανὸν ἰδεῖν, οὐκ ἀπόχρη 

μὴ κεκυφέναι πρὺς τοὔδαφος, ἀλλὰ δεῖ μετὰ τὴν ἐν 
μέσῳ στάσιν τῆς ὕψεως ἐπὶ τὰ ἄνω νεῦσαι. καὶ δῆτα 

τῶν ἀρετῶν ὄναιτο ἄν τις τὸ ἀπηλλάχϑαι τῆς ὑλικῆς 
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προσπαϑείας. δεῖ δὲ καὶ ἀναγωγῆς᾽ οὐ γὰρ ἀπόχρη 
μὴ κακὸν εἶναι. ἀλλὰ δεῖ καὶ ϑεὸν εἶναι. καὶ ἔοικεν 

εἶναι τὸ μὲν οἷον , ἀπεστράφϑαι τὸ σῶμα καὶ ὅσα τοῦ 

σώματος. τὸ δὲ οἷον ἐπεστράφὶ ϑαι διὰ νοῦ πρὸς ϑεόν. 

ἡμεῖς οὔὐν τιμῶντες τὰς ἀρετὰς ἀν αηῃ ἥντιν᾽ ἔχουσι 

τάξιν, ἣν αἱ τῶν στοιχείων γραμμαὶ πρὸς ἐπιστήμην 

βιβλίου" πρῶται γάρ εἰσιν ἀνιόντων ἐπὶ τὸν νοῦν. 

ἀλλ᾽ οὐ τὸ πᾶν ἔχομεν ἔχοντες τὰς ἀρετάς, ἀλλ᾽ ἀφῃ- 

ρήκαμεν τὸ ἐμπόδιον, καὶ ὧν χωρὶς οὐδὲ ὅσιόν ἐστιν 

ἐλπίσαι τυχεῖν τοῦ τέλους, τοῦτο τέως παρεσκευάχα- 

μεν. ταύτῃ δὲ οὐκ ἀπογινώσκοντες, ἤδη μέτιμεν αὐτὸ 

διὰ νοῦ σὺν τάξει παλαιοῖς τὲ καὶ μακαρίοις ἀνδράσιν 

ἐξευρημένῃ" καὶ ξητοῦντες οὐκ οἶδα εἴ ποτε ἕλοιμεν᾽ 

σχολῇ γ᾽ ἂν περιτύχοι τῷ μήτε ἐρασϑέντι μήτ᾽ εἰ δη- 

τητέον εἰδότι. καίτοι χάλλιστα ἀπαλλάττουσιν αὐ- 

τῶν οἱ μένοντες ἐπὶ τούτου καὶ μηδὲν προσπεριεξρ- 

γαξόμενοι᾽ εἶεν γὰρ ἂν οὐ κακοὶ καϑηράμενοι. 

οἷς δὲ ἐπῆλϑε διενέγκαι τοῦ πλήϑους κατὰ τύχην 

μαϑοῦσιν ὅτι λόγος ἐστὶ τὸ ἀνθρώπου καλόν; εἶτα 

παιδείαν μὲν ἅπασαν ἠτιμάκασιν, ὑφ᾽ ἧς ὁ νοῦς 

ἀναρρώννυται.. κινοῦνται δὲ παρ᾽ ἑαυτῶν ἀτόπους 

κινήσεις, καὶ ἀποσεμνύνονται μὲν πρὸς φιλοσοφίαν, 

ὅ,τι δ᾽ ἂν εἰς αὐτοὺς ἐμπέσῃ παράκουσμα, τοῦτο 

ταῖς παρ᾽ αὑτῶν προσϑήκαις πονηρὸν ἀπέδωκαν Ἀαὶ 

κακόηϑες, τυφλὰ γεννήματα, νοῦ μὲν οὐκ ἄξιον εἰ- 

πεῖν. ἀλλ᾽ οὐδὲ διανοίας, δόξης δὲ ἀτόπου καὶ φαν- 

τασίας ἡμαρτημένης ἐκφέροντες" τούτους ἂν ἴδοις 

γελοίως διακειμένους, μᾶλλον δὲ λίαν ἐλεεινῶς" ἄξιον 

γὰρ ἀνθρώπους ὄντας ἐπ᾿ ἀνθρώπων συμφοραῖς μὴ 

γελᾶν. ἀλλ᾽ ὀλοφύρεσϑαι. φεῦ τῶν λόγων, φεῦ τῶν 

δογμάτων. εἰ γὰρ ἐπέλθοι φιλοσοφεῖν “τοῖς κριοῖς, 

ὈΙΟ. 11- 22 
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οὐκ οἶδα ἅττ᾽ ἂν ἀντὶ τούτων πρεσβεύσειαν. ἀλλ᾽ 

ἡμεῖς αὐτοῖς εἴπωμεν" ἄξιον γάφ᾽ ῶ τολμηρύτατοι 

πάντων. εἰ μὲν ἠπιστάμεϑα ὑμᾶς εὐμοιρήσαντας 

ἐκείνην τῆς ψυχῆς τὴν ἀξίαν. ἣν ̓ Δἀμοῦς ᾽ ἣν Ζωροά- 

στρης. ἣν Ἑρμῆς. ἣν Αντώνιος. οὐκ ἂν ἠξιοῦμεν 

φρενοῦν οὐδὲ διὰ μαϑηήσεως ἄγειν; νοῦ μέγεϑος 

ἔχοντας: ᾧ προτάσεις εἰσὶ καὶ τὰ συμπερασματα᾿ 

ἀλλὰ κἂν ἐντυχεῖν ποτε τῷ τοιούτῳ γένοιτο σεβοί- 

μεϑά τε ἂν αὐτὸν καὶ ἁξοίμεϑα᾽ ὑμᾶς δὲ ὁρῶμεν τῆς 

κοινῆς φύσεως ὄντας ἥττονας καὶ οὐ μᾶλλον ἀγχί- 

νους ἢ παχεῖς. ὑμᾶς οὔν ἀξιοῦμεν καὶ νουϑετεῖν. 

ἐν κουνῷ τιϑέντες ὅ. τι ἂν ἄριστον ὑμῖν ἐξευρίσκω- 

μεν. ἢ τοίνυν ἐπὶ τῶν πρώτων ὑποϑέσεων μένετε" 

παρέδοσαν γὰρ αὐτὰς ἄνδρες ἀγχίσποροι τοῦ ϑεοῦ" 

; καὶ οὕτως ἂν εἴητε κατὰ Πλάτωνα μέσως ἔχοντες, 

οὐχέτι μὲν ἀμαϑεῖς, οὔπω δέ γε σοφοί, δόξαν ὀρϑὴν 

πρεσβεύοντες, δέχα λόγου καὶ ἀποδείξεως. τὸ τὲ γὰρ 

ἀληϑὲς οὐχ ὅσιον ἀμαϑὲς οἴεσθαι. καὶ τὸ ἄλογον εἷ-- 

ναι σοφὸν οὐδεὶς ἐπιτρέψει λόγος. ταύτην ἀγαπῶντες 

τὴν τάξιν μετρίως ἂν εἴητε πεπραγότες . καὶ ἀναίτιοι 

μὲν παρὰ ϑεῶν, ἀναίτιοι δὲ καὶ παρὰ ἀνθρώπων᾽ 

ἀλλὰ κἂν ἐπαίνου δικαίου τυγχάνοιτε" δήμου γὰρ 
»ν» ᾿ ᾿ Ἁ ’ 

ἀνδρὶ καὶ τὸ ὅτε αὔταρκες. εἰ δὲ μὴ κατὰ χῶραν ιἕ-- 

νοιτε. ἀλλ᾽ ἔτι ὀρέξεσϑε τοῦ πρόσω καὶ τὸ διότι 5 

πολυπραγμονήσετε, καλῶς μὲν ἂν ποιοῖτε σοφίας 

ἐρῶντες. ἱεροῦ χρήματος, ἀλλὰ μὴ ἐφ᾽ ἑαυτῶν ποι- 

εἶσϑε τὴν ϑήραν. ἀγύμναστοι γάρ ἐστε. καὶ κίνδυ- 

νος εἰς ἄβυσσόν τινα φλυαρίας ἐμπεσοῦσι διαφϑα- 
(η 

ρῆναι᾽ ὃ καὶ Σωκράτης ἐφοβήϑη παϑεῖν. καὶ τὸ; 
ἽΜ' 3 , , , 

παϑος οὐκ ἀπεκρύψατο φίλους ἃ ἄνδρας. “Παρμενίδην 

καὶ Ζήνωνα. καίτοι Σωκράτης ἐκεῖνος ἢν" ὑμεῖς δὲ 

οἴπερ ἐστέ᾽ δεινὴ δὲ ὅμως ἡ τόλμα δόγμασιν ἀπορ- 
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ρήτοις ἀξιούντων ἐνάλλεσϑαι, καὶ ταῦτα ἐν λέξεσι 

τριοδίτισιν. ὃ μὲν οὐν Κάδμου σπόρος αὐϑημεφὸν 

ὁπλίτας, φησίν. ἀνεδίδου σπαρτούς" σπαρτοὺς δὲ 

ϑεολόγους οὐδείς πῶ μῦϑος ἐτερατεύσατο. οὐ γάρ 
ἢ , - 2 Ὁ᾿ Ἵ 

ἐστιν ἡ ἀλήϑεια πρᾶγμα ἐκκείμενον οὐδὲ καταβεβλη- ὃ 

μένον οὐδὲ ϑήρᾳ ληπτόν. τί οὐν; ἐνταῦϑα καλεί- 

σϑθῶφ ιλοσοφία σύμμαχος καὶ παρασκευαξέσϑων ἀν- 

εξόμενοι πάσης ἐκείνης τῆς διεξόδου, μῆκος ἐχοὺ σης 

μυρίον, παιδευόμενοι καὶ προπαιδευόμενοι. δεῖ γάρ 

τοι πρῶτον ἀποδῦναι τὴν ἀγροικίαν ; χαὶ τὰ μικρὰ 

ἐποπτεῦσαι πρὸ τῶν μειξόνων. καὶ χορεῦσαι πρὶν 

δαδουχῆσαι, καὶ δᾳδουχῆσαι πρὶν ἱεροφαντήσαι. 

οὔκουν ἐθελήσετε πόνων ἐπὶ πόνοις ἀνέχεσθαι: ἀλλ᾽ 

οὐδὲ τὰ μεγάλα ἀκονιτὶ παραγίνεται. καίτοι γὲ εἰ 

σὺν ὥρᾳ τοῦ πράγματος ἥψασϑε, καὶ ἡδονῆς ἂν τι 

τῷ ἐργῷ 3 προσῆν, ἧς οἵ προελθόντες ἀντιλαμβάνον- 

ται ὑμεῖς δὲ ὀψιμαϑίαν αἰσχύνεσϑε᾽ ἀλλ᾽ οὔτοι 

τοῦτο αἰσχρόν. ἡ δὲ ἀμαϑία καὶ μάλα αἰσχρόν, ἐν 

ἡ κείμενοι τῆς μὲν ἁπλῆς οὐκ ἀνέχεσϑε᾽ πάλιν 

γὰρ ἂν εἴητε μετρίως διακεύμενου ; οὔτε εἰδότες : 

οὔτε εἰδέναι προσποιούμενοι; τοῦτ᾽ ἔστιν ἐξ ἡμι- 

σείας εἰδότες" αὐτὸ γὰρ ἂν τοῦτο ἡπίστασϑε; τὸ μη- 

δενὸς ὑμῖν. ἐπιστήμην παρεῖναι᾽ τὴν δὲ διπλὴν 

ἄγνοιαν ἐφ᾽ ἑαυτοὺς μεγαλοπρεπῶς ἕλκετε. φρο- 

νήματος γὰρ ἀντὶ φρονήσεως ὑποπλησϑέντες, καὶ 

πρὶν μαϑεῖν διδάσκειν ἐπιβαλλόμενοι. πάλιν ἐρῶ, 

φεῦ τῶν λόγων, φεῦ τῶν δογμάτων . οἷα καὶ τίκτε- 

ται παρ᾽ ὑμῶν τέρατα ἀτεχνῶς διεσπασμένα καὶ πο- 

λυκέφαλα, οἷά φασιν ἐπαναστῆναί ποτὲ τοῖς ϑεοῖς. 

καὶ ταῦτα τί ἂν εἴποι τις ἢ σπαράττειν ἅπαν τὸ ϑεῖον : 

ταῖς ἀτόποις ὑπονοίαις περὶ αὐτοῦ; οὐκ ἂν εἴ γε τὸν 

ἰδιώτην καλῶς ἐτηρήσατε, ἀλλ᾽ ἣν ἐκεῖ τὸ κατορϑοῦν 
22 
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ἐν τῷ μετρέῳ. ὁ Ἴκαρος. ἐπειδή τοῖν ποδοῖν ἀπηξίου 82 Β 

κεχρῆσϑαι; ταχὺ μάλα καὶ ἀέρος καὶ γῆς ἀπετύγχα- 

νὲν 9 ὧν τῆς μὲν ὑπερεῖδε ,. τοῦ δὲ οὐκ ἐφέκετο. ταῦ- 

τα οὐ πρὸς τοὺς ἐκ τῆς ἑτέρας ἀγωγῆς μᾶλλον ἢ καὶ 

5" πρὸς τοὺς παρ᾽ ἡμῖν σὺν ἀλογίᾳ μεγαλοφώνους, οἵ 

καὶ παρέσχον ἀφορμὴν τῷ λόγῳ: βοηϑῆσαι τοῖς 

προπαιδεύμασιν᾽ ὧν τί ἄν τις καὶ δοίη ἀνθρώπων 

ἀλαξόνων καὶ ἀνοήτων ; πολλοῦ μεντὰν εἶεν τρεῖς 

τοὐβολοῦ᾽ ἐγὼ δὲ χάριν οἷδα καὶ ποιηταῖς δεξιοῖς 

καὶ ῥήτορσιν ἀγαϑοῖς ,. καὶ ὅστις ἱστορίαν τινὰ κατε- 

βάλετο λόγου ἀξίως. καὶ ἁπαξαπλῶς οὐδένα τῶν συν- 

εἰσενεγκόντων εἰς κοινὸν τοῖς Ἕλλησιν. ὅ τις καὶ εἷ- 

χεν ἀγαϑὸν ἀγέφραστον εἶναι βούλομαι . ὅτι παῖδάς τε 

παραλαβόντες ἡμᾶς ἐτιϑὴν ἥσαντο καὶ ἀσϑενεῖς ῦντας 

ἔτι τὴν γνώμην ἐνοσοκόμησαν ; τοῖς ὠφελίμους ἐγκα- 

ταμιγνύντες ἡδύσματα. ἄκρατα γὰρ οὐδεὶς ἂν ταῦτα 

παρεδέξατο διά τε στυφότητα καὶ τὴν τότε τῶν αἰ- 

σϑήσεων ἁπαλότητα" κἄϑ᾽ οὕτω ῥώσαντες καὶ πα- 

ραπέμψαντες ἄλλος δι᾿ ἄλλου ταῖς ἐπιστήμαις παρέ- 

δοσαν᾽ αἱ δὲ παρεσκεύασαν οἵους εἶναι τῶν ἄκρων 

ἐπορέξασϑαι. ἐκεῖ τὲ γενομένων ὅταν αἴσϑωνται τὰς 

ψυχὰς ῥαινομένας ἱδρῶτι καὶ τὴν φύσιν ἡμῶν ἀπα- 

γορεύουσαν, αὖϑις ἀνεκαλέσαντο πράως καὶ ἡ Καλ- 

λιύπη παραλαβοῦσα ἥκοντας αὐχμοῦ πλέως; ἀνέ- 

55» παυσέ τε εἰς ἀνϑεινοὺς ἀγαγοῦσα λειμῶνας, ὡς μὴ 

διαχναισϑῆναι τῷ πόνῳ, καὶ πανδαισίαν παρέϑηκεν 

᾿4ττικῶν καταγλωττισμάτων καὶ καρυκείας ποιῆτι- 

κῆς" ὑφ᾽ ὧν τὴν μὲν πρώτην διέχεεν ἔπειτα ἐμυώ- 

πιδε λαϑοῦσα, καὶ κατὰ μικρόν πῶς ἐπέστρεψε" τε- 

λευτῶσα δὲ ἐπὶ τὸν αὖϑις ἀγῶνα ἐγύμνασε, καὶ ὅστις 

δὲ οὐ προτέλειον ἡγεῖται τὰς Μούσας, ἀλλὰ τὸ κραᾶ- 

τος αὐτὸ τῆς σοφίας ἐν ταύταις εἶναι, καὶ οὐδ᾽ εἴ τι 

" 
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3 ΚΕ περιττὸν αἰνίττονταί ποτε καὶ παραδηλοῦσι, συνιέναι 

βούλεται, τὸ δὲ ἐκκείμενον αὐτῶν κάλλος ἠγάσϑη 

ΜΡ καὶ εἰς αὐτὸ κέχηνε καὶ ὑπὸ τούτου κατέχεται, οὐδὲ 

οὗτος μέντοι, δεινὸν οὐδὲν εἴργασται; ἀλλὰ καὶ πολλὰ 

ἀγαϑά γε αὐτῷ γένοιτο; μουσικῷ τὲ ἀνδρὶ καὶ χα-Ὶ 

ρίεντι. καὶ γὰρ εἰ μὴ τεϑήπαμεν τοὺς κύκνους, 

ὥσπερ τοὺς ἀετοὺς αἰρομένους ὑψοῦ καὶ ὑπὲρ πᾶν 

τὸ ὁρώμενον, ἀλλὰ γανύμεϑα γ8 καὶ ὁρῶντες αὐτοὺς 

καὶ ἀκούοντες τῆς ὠδῆς καὶ ἐμοῦ γε ἕνεκα μηδείς 

ποτε κύχνων τὸ ἔσχατον ᾷσειεν. εἰ δὲ βασίλειοί τέ 

εἰσιν ἐκεῖνοι καὶ διαιτῶνται παρὰ τὰ Διὸς σκῆπτρα, 

καὶ τούτους εἴληχέ τις ϑεῶν ἔκ Διὸς γεγονὼς καὶ 

οὐκ ἀπαξιοῦνται τοῦ τρίποδος. ἀετὸν δὲ ἅμα καὶ 

κύκνον γενέσθαι καὶ τὰ ἀμφοῖν ἔχειν πλεονεκτήματα 

ὄρνισι μὲν ἡ φύσις οὐ συνεχώρησεν" ἀνθρώπῳ δὲ 

ἔδωκεν ὁ ϑεός. ὅτῳ καὶ ἔδωκε; γλώττης τε εὖ ἥκειν 

καὶ φιλοσοφίας ἐπήβολον εἶναι. ἠγωνισταί γὲ πρὸς 

τοὺς ἀμούσους ὑπὲρ Μουσῶν, οἱ κακοήϑως ἀπο-- 

διδράσκουσι τὸν ἔλεγχον τῆς ἀμαϑίας τῷ καταφεύ- 

γειν ἐπὶ τὴν λοιδορίαν ὧν ἠγνοήκασιν. εἰ δή τι καὶ 

σπουδαιότερον εἴρηται παρὰ τὴν πρώτην ὑπόσχεσιν, 

τὶ μὲν ἂν γένοιτο καὶ σπουδαῖον παιξόντων. οὐ μὴν 

ἔστι τι ποιεῖν μὴ ἀπὸ πάσης τῆς ἕξεως᾽ ἀλλ᾽ εἰ τῷ 

πλέονι παίζομεν. οὐ τοῦ παντὸς ἁμαρτάνομεν. παι- 

διᾷ γὰρ παρεμβαλλόμεϑα, ἐνδοϑείσῃ μὲν ἀπὸ τοῦ: 

δεῖν εὑρέσϑαι τινὰ παρ᾽ ἐμοῦ μαρτυρίαν τὸν Ζ]έωνα, 

ἵνα μοι γένοιτο καὶ τῆς φιλίας αὐτοῦ κληρονόμος ὃ 

παῖς ὃ μοιρέδιορ᾽ δραμούσῃ δὲ ἐπὶ πολλὰ καὶ δρό- 

μους παν τοίους᾽ ἀόριστοι γὰρ αἵ τῶν παιξόντων. ὁρ- 

μαί. τοιοῦτόν ἐστιν ἀγρὸς καὶ ἐλευϑερία καὶ τὸ μὴ 

πρὸς ὕδωρ εἰρησομένους γράφειν τοὺς λόγους» ὡς 

εἶδον ἐγὼ δικαστὴν ἐφέτην ᾿μετροῦντα τὸν χρόνον 
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ῳ ’ " “" - 

τοῖς ἀγορευουσιν" αὕτος μέντοι τοῦ προσμεμετρημέ- 
ν " εν ᾿ - , 

νου τὸ μέν τι κατεδάρϑανε, τὸ δὲ μάτην ἐγρηγόρει. 
᾿ " - " - " ᾽ 3 ὦ 

καὶ ἀπῆν ὡς πορρωτατῶ τοῦ πραγματος" ἀλλ᾽ οὐδὲν: 

ἧττον ὁ δήτωρ ἠγόρευεν. ὡς ὑπ᾽ ἀνάγκης σιωπησό- 

μένος αὐτίκα" ἐμὲ δὲ ἀφίησι καὶ οὐ στενοχωρεῖ προ- 

ϑεσμία τῷ μήτε πρὸς οὕτως ἄτοπον παρασκευαζε-- 

σϑαι δικαστήν. ἀλλὰ μηδὲ μέλλειν εἰς δικαστήριον 

ἀγνωμονέστερον εἰσιέναι τὸ ϑέατρον, ϑυροκοπήσαν- 

τα καὶ ἐπαγγείλαντα τοῖς ἐν ἄστει μειρακέοις ἀκρόα- 

μα ἐπιδέξιον, ὡς σχέτλιά γε τῶν δεικνύντων ἐν τοῖς 
τ , “ Ἁ , ι κ᾿ , ω ' ’ 3 

ϑεάτροις τους λογους. ον γὰρ δεῖ τοσούτοις ἀρέσκειν 58 

ἀνομοίως διακειμένοις. πῶς οὐκ ἀνεφίχτων ἐρᾶ; 

οὗτος οὖν ἐστιν ὃ δημολόγος ἀτεχνῶς. ὁ δοῦλος ὁ 

δημόσιος, ὃ πᾶσιν ἐχκείμενος . ὃν ἔξεστι τῷ βουλο- 

μένῳ διαϑεῖναι κακῶς. χὰν γελάσῃ τις, ὁ σοφιστὴς 

τέϑνηκε, καὶ τὸν σκυϑρωπὸν ὑποπτεύει. σοφιστὴς 

γάρ ἐστι, κἂν ὁτιοῦν γένος λόγων προστήσηται; δόξαν 

ἀντ᾽ ἀληϑείας ἐρανιξόμενος. λυπεῖ δὲ αὐτὸν καὶ ὁ 

πάνυ προσέχων τὸν νοῦν, ὡς λαβὴν ϑηρώμενος; ἀλλ᾽ 

οὐδὲν ἧττον ὁ περιδινῶν ἁπανταχόσε τὴν κεφαλήν, 

ὡς οὐκ ἀξιῶν ἀκοῆς τὰ δεικνύμενα. καίτοι γὲ οὐχ ἐν 

δίκῃ πικρῶν τυγχάνει τῶν δεσποτῶν, ὅστις πολλὰς 

μὲν νύχτας ἀύπνους ἀνέτλη, πολλὰς δὲ ἡμέρας πα- 

ρετάϑη; καὶ μικροῦ δεῖν ἀπεστάλαξε τὴν ψυχὴν ὑπό 

τε λιμοῦ καὶ φροντίδων, ἵν᾿ ἀγαϑόν τι συλλέξηται" 

χαὶ ἥκει φέρων ἄκουσμα χαρίεν τε καὶ ἡδὺ τοῖς ἀγε- 

ρώχοις αὑτοῦ παιδικοῖς, δι᾽ οὗς ἔχει μὲν πονήρως. 

σκήπτεται δὲ ὑγιαίνειν. ὁ δὲ καὶ ἐλούσατο πρὸ τῆς 

χυρίας, καὶ εἰς αὐτὴν ἀπήντησεν, ἐσθῆτι καὶ σχή- 

0 μάτι σοβαρός, ἵνα καὶ ϑέαμα καλὸν ἧ. καὶ προσγελᾷ 

τῷ ϑεάτρῳ καὶ χαίρει δῆϑεν" ἡ δὲ ψυχὴ κατατείνε- 
, ᾿ ; " "ἢ " , 

ται. ἐπειδὴ καὶ τραγακἄνϑης ἐδηδοκεν. ἵνα τορὸν τὲ 
Ν᾿] 

ΒΥΝΈΒΙΙ 10. ΠῚ 
δ 

καὶ εὔηχες φϑέγξηται. τοῦτο μὲν οὖν οὐδ᾽ ἂν ὃ 

σεμνότατος αὐτῶν προσποιήσαιτο : μὴ οὐ πάνυ μέ- 

λειν αὐτῷ καὶ πεπραγματεῦσϑαι τὰ περὶ τὴν φωνήν. 

ὕς γε καὶ μεταξὺ τῆς ἐπιδείξεως ἐστράφη, καὶ τὸ λη- 

χύϑιον ἤτησε, καὶ ὁ μὲν ἀκόλουϑος ὥρεξεν᾽ ἔκ πολ- 

λοῦ γὰρ ἀαὶ παρεσκεύασεν" ὁ δὲ ἀπορροφεῖ τὲ καὶ 

ἀνακογχυλίξει. τοῦ νεαρῶς ἐπιτέϑεσϑαι τοῖς μέλεσι" 

τυγχάνει δὲ οὐδ᾽ ὡς ἀκροατῶν ἵλεων ὃ δύστηνος ἄν-- 

ϑρωπος᾽ ἀλλὰ βούλοιντο μὲν ἂν αὐτὸν ἐξᾷσαι" γε- 

λῷεν γὰρ ἄν" βούλοιντο δ᾽ ἂν καὶ διάραντα μόνον, 

ὥσπερ ἀνδριάντα, τὸ στόμα καὶ τὴν χεῖρα ἔπειτα 

ἀφωνότερον ἀνδριάντος γενέσϑαι᾽ ἀπαλλαγεῖεν γὰρ 

ὧν πάλαι δεόμενοι. ἐγὼ δὲ ἐπ᾿ ἐμαυτοῦ γὰρ ᾷδο καὶ 

ταῖσδε ταῖς κυπαρίττοις προσάδω.: ὕδωρ δὲ τουτὶ 

ϑεῖ διᾷᾶττον δρόμον οὐ μεμετρημένον οὐδὲ πρὸς κλε- 

ψύδραν ταμιευόμενον : ὅ τις ἂν καὶ ὑπηρέτης μεια- 

γωγήσῃ δημόσιος. ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν εἰ μήπω παύομαι; 

δλλ᾽ αὐτίκα πεπαύσομαι" εἰ δὲ μή, καὶ μετὰ πλεῖ- 

στον᾽ οὐ μὲν δὴ καὶ εἰς νύκτα γὲ ἄσομαι᾽" τὸ δὲ καὶ 

πεπαυμένου ῥεῖ, καὶ δυήσεται καὶ νύκτωρ καὶ μεϑ᾽ 

ἡμέραν καὶ εἰς νέωτα καὶ ἀεί. τί οὖν μὲ δεῖ προ- 

ϑεσμίᾳ δουλεύειν, ἐξὸν ἐμφορεῖσϑαι τῆς αὐτονομίας: 

καὶ περιάγειν τοὺς λόγους ; ἧ μοι δοκοῦσιν ἀκτέου, 

οὐ κρινομένῳ πρὸς ὀλιγωρίαν ἀκροατῶν, ἀλλ᾽ ἐμαυ- 

τὸν ἔχοντι μέτρον; ἐμοὶ γὰρ δὴ ταύτην ἔδωκε τὴν 
-“ 
Ὗ " ς " ϑω" »"» τι ΠῚ 

μοῖραν ὁ ϑεός, ἀδέσποτον εἶναι καὶ ἄφετον 5 ος οὐδὲ 
58 . κΚὶ , - Ἁ 3 

τρεῖς οὐδὲ δύο περιεπονησαμὴν ἐμαυτοῦ μαϑηταὰς εἰ-- 
᾽ κι κ᾿}. , 

ναι. δι᾽ οὗς ἂν ἐδέησεν εἰς ἀποδεδειγμένον χωρίον 
-» 

Ἁ 3 . 

φοιτᾶν καὶ περὶ συγκειμένων πρὸς αὐτοὺς διαλέγε- 
᾿ “" Υ̓ 

σϑαι. ἠπιστάμην γὰρ πολὺ τῆς ἐλευϑερίας ὑποτε-: 

, 4 - ἢ 3 ᾽ [κὴ " ᾿ 

μούμενος. εἰ πρῶτον μὲν ἀναγκχὴν ἕξω βιβλίον ἐξο-- 
" ᾿ 4 ξ΄ Ἃ " ΄ ᾽ ἕ 

νυχίξειν, ὑφ᾽ οὐ γίνεται τὸ κατὰ μνημὴν ἐνξργξίν, 
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᾿ ᾿ ᾿ ᾿ , Ξ .» κι 
τὴν δὲ ἐπιβολὴν ἀγύμναστον εἶναι καὶ ἄγονον, ἣν 

᾿ , ᾿ ᾿ - ς " 

δεῖ κριτὴν εἶναι βιβλίων" ἐπειδὴ κατὰ τοῦτο ὁ φιλό- 

σοφος μᾶλλον ἐκεῖνο δὲ ἀποδεδόσϑω γραμματικοῖς. 
4 ,ν , ᾿ 

εἶεν δ᾽ ἂν καὶ φιλοσόφων βιβλίων γραμματικοί τινὲς 
, Ὶ ᾽ , " 

ἀποδεδειγμένοι. τὰς συλλαβὰς εὖ μάλα συγκρίνοντές 
" ω , ᾽ 3 

τε καὶ διαχρένοντες. οἰκεῖον δὲ οὐδὲν οὐδέποτε μαι-- 
᾿ Ἷ . ς ᾿ ᾿ 

ευσόμενοι" ὅ.τι δὲ καὶ τέκοιεν, ὑπὸ ϑράσους τυφλὸν 
3 "" νὴ ᾿. ᾿ , ᾽ ’ κι 

καὶ ἀνεμιαῖον. οὐ γὰρ ἐκϑάλπει τὸν εἴσω λόγον, ὁτῷ 
᾽ .Ὶ - ᾽ ἤ υ - 

καϑ' ἡμέραν ἐμεῖν ἀνάγκη᾽ τὸ τε σπουδῇ σχεδιάξειν 
" "» “- Γ᾿ ᾿ ᾽ Ἁ 

ἐν μὴ δέοντι τῇ σπουδῇ χρώμενον ἐξίτηλον αὐτὴν 
ν ᾿ , " ᾿ ᾽ "" 

ἀποφαίνει. φύονται μὲν γὰρ ἐπὶ λόγοις ὠδῖνες ψυ- 
- Ἂῃ ’ Υ ΝΥ Ἢ , ἡ 

χῶν. ὥσπερ ἐπὶ τόκοις σωμάτων ὅστις δὲ ἀῶώροις 
᾿ - " ; ᾿ , 

αὑταῖς συνεϑέξεται, καὶ τὰ λοιπὰ πέπονϑε παραπλη- 
ον ν... - “ , .ω - 

σιὰ τοῖς ἐπὶ τῶν σωώματῶν συμβαίνουσιν" ὀλισϑοῦσα 
νᾺ ᾿ ᾿ Ψ ,᾿ ᾽ "1 3 ὟΝ 3 

5 δὲ ἕξις εἰς τὸ ἀμβλίσκειν οὐδὲν αν ὠδινήσειεν ἀρτι- 
Ἁ , "» ιν ἢ) ᾽ - 

μελὲς καὶ βιώσιμον. ἐντεῦϑεν ὃ πρόχειρος εἰς δὴῆ- 
» 3 “ - 

μον εἰπεῖν ἀδύνατος ἐπιστῆσαι. καὶ σκέμμα παρα- 
, [νὴ ᾽ , Ἷ Ἁ ᾽ ᾽ 

λαβωῶν, ὥσπερ ἀνδριάντα ξέσας,. εἰς τὸ ἀκριβὲς ἀπερ- 
΄ [νὴ ν ῳ Ἁ ἤ » ᾽ Γ ᾽ 

γαξεσϑαι. ἀμα δὲ οὐδὲ μακάριον ὥμην εὐϑύυνας ὑπέ- 
3 Ν ω ῷ -- , 4 ᾽ - - 

χειν καὶ αὑτοῖς τοῖς ἀκροαταῖς καὶ ὑπὲρ αὐτῶν τῶν 
3 “ Υ ᾽ “» " ’ ᾿ 

ἀκροατῶν, ὑπὲρ μὲν αὐτῶν τοῖς προσήκουσιν. ὑπὲρ 
νἊ -" " - Ἀ Ἥ 

ὃὲ τῶν ὁσημέραι λόγων αὐτοῖς. βούλοιτο γὰρ ἂν ὃ 
᾿ 

Ρ 3 Γ 

“ , ᾿ 3 κα, . ωὡ -ὩὉΨ«ῳ 

διδάσκαλος ἀνὴρ εὐδοκιμεῖν ἐν τοῖς μαϑηταῖς καὶ 
“-“ ᾿ ἣν , ᾽ » ἢ ἢ) νι "» 

ϑορυβεῖν ἐπὶ τοῖς λόγοις αὑτοῦ τὰ παιδαρια. οὐκοῦν: 
» - 

ἄλλο τοῦτο ϑέατρον παρὰ πολὺ δυστυχέστερον᾽ νυνὶ 
ἢ , ᾿ 6 , “ 

δὲ ὁπόσοις τε βούλομαι καὶ ὁπόσα καὶ περὶ ὧν καὶ 
ς , Ὃν ", δ 
ὁπηνέκα καὶ ὅπου, τοσαῦτα καὶ οὕτω σύνειμι" καὶ ὃ 

’ » ’ ς ᾿ " κΑ » ] 
μέν τις ὥνησε συγγενόμενος, ὁ δὲ αὐτὸς ὥνατο. 

» νυν " “ἢ... Ἁ "» , ; ἤ ᾽ , 

βουλοίμην δ᾽ ἂν ἐγὼ τῶν ἀγαϑὸν τι λεγόντων ἀκου- 
- νὰ, ᾿ ᾽ -" 3 

80 εἰν μᾶλλον ἡ λέγειν αὐτὸς. τῷ παντὶ γὰρ εὐτυχέστε-- 
» ν ᾽ ,’ ’ ν᾿ Γ] “ 

ρον ἀμείνοσιν ἐντυγχάνειν ἡ χείροσιν. ἀλλ᾽ ὃ γε τοῦ 
, , ᾿ “» , ᾿ ΝΜ διδασκάλου βέος. λόγου δὲ ἐξῃρήσϑων. εἴ τις εἷς ἢ 
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᾿ ’ "» ᾿Ὶ » ἡ “νι ᾽ 

δύο φύσει τῶν ἐν τῷ πράγματι χαλεπῶν γεγόνασι 
, - ΟὟ 

διαφέροντες. γένοιτο γὰρ ἂν κἀκεῖνο καὶ καϑ' ἕκα- 
᾿ »" ᾿ ψ Ϊ ᾿ Ἵ - 

στον ἐπιτήδευμα φανῆναί τινας ἀμείνους ἢ ὡς ἁλῶ-: 
ω 3 » Ἴ 

ναὶ τοῖς προσπεφυκόσιν αὐτῷ καὶ παραβλαστάνουσι 
πάϑεσιν᾽ ἐπεὶ ὃ γε διδάσκαλος. ἐπειδὰν ἐξαοτήσηται γ ᾿᾿ ΝῚ “ ῆ 

τοὺς ϑαυμασομένους, οὐδενὸς οὐδὲν ἀποδέξεται λέ- 
γοντος. ἢ κίνδυνος καταφρονηϑῆναι καὶ περιιδεῖν 

ἀφιπτάμενα τὰ μειράκια. εἰ γὰρ οὐ διοίσεται, τὴν 
ὑπόϑεσιν ἔφϑειρε᾽ δεῖ δὲ αὐτὸν τηρεῖσϑαι διδάσκα- 
λον. εἱμαρμένη τοίνυν ἀνδρὸς διδασκάλου καὶ φϑο- 
νερὸν αὐτὸν εἶναι, τὸ μέγιστόν τε καὶ ὑλικώτατον 
τῶν παϑῶν. καὶ ἀπεύξεται μὲν μηδένα γενέσϑαι σο-- 
φὸν ἐν πόλει" γενομένου δὲ λυμανεῖται τὴν δόξαν, 
ἵνα μόνος ἀποβλέποιτο. καϑεδεῖται δὲ ὥσπερ κερά- 
μιον ἐπιχειλὲς τῆς σοφίας καὶ οὐκ ἂν ἔτι χωρῆσαν. 

οὔκουν ἀγαϑὸν γέ τι χωρεῖ, τελχὶς καὶ βάσκανος ὦν. 
πῶς οὖν ἄν τις κάκιον ἀπαλλάξειεν ἀνδρός. ὅτῳ μὴ 
ἔξεστι γενέσϑαι βελτίονι; Σωκράτης δὲ καὶ Προδίκῳ 
παρεῖχεν ἑαυτὸν ὠφελεῖν, εἴ τι δύναιτο, καὶ Ἱππία 

, Υ̓ 

συνεχώρει τι λέγειν, καὶ ὡς Πρωταγόραν ἐβάδιξε, " 

καὶ συνίστη τοὺς πλουσιωτάφους τῶν νέων τῷ τοιῶδε 
φύλῳ τῶν σοφιστῶν. οὐ γὰρ ἐποιεῖτο σοφὸς εἶναι 
Σωκράτης" ἦν γὰρ σοφός᾽ καὶ τοῖς μειρακίοις ἐξῆν. 
εἰ προσεῖχον τὸν νοῦν, μὴ ἀγνοεῖν ὅστις μὲν ὁ διδά- 
σκῶν Πρωταγόρας. ὅστις δὲ ὁ μανϑάνων Σωκράτης. 

ἀλλὰ καὶ Γλαύκων, ἀλλὰ καὶ Κριτίας ἐκ τῆς ὁμοίας 
αὐτῷ διελέγοντο, καὶ οὐδὲ Σίμων ὁ σκυτεὺς πάνυ τι 

συγχωρεῖν ἠξίου Σωκράτει, ἀλλ᾽ ἐπράττετο λόγον 

ἑκάστου λόγου᾽ Κλειτοφῶν δὲ καὶ ἐλοιδύρησεν αὐ- 
τὸν ἐν Πυσίου τοῦ σοφιστοῦ καὶ τὴν Θρασυμάχου 

συνουσίαν προυτίμησε. Σωκράτης δὲ οὐδὲ πρὸς 
τοῦτο παρώξυντο, ἀλλὰ καὶ τοῦτο Κλειτοφῶν κακῶς 

30 
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οἴεται. ἤρκει δὲ αὐτῷ καὶ Φαῖδρος περιτυχών, καὶ 

εἵπετο Φαίδρῳ Σωκράτης πρὸ ἄστεως ἡγουμένῳ, καὶ 

ἠνέσχετο φορτικοῦ λόγου καὶ ἀντεξήγαγεν αὐτῷ λό- 

γον ἕτερον . ἵνα Φαίδρῳ χαρίσηται. οὕτως εὔκολος 

; ἤν. χαὶ οὐκ ἀπεσεμνύνετο πρὸς τοὺς ἀνϑρώπους. 

αὐτὴ μὲν γὰρ ἡ Ξανϑίππη,; φεῦ τῆς ὀλιγωρίας, ὡς 

ἐχρῆτο Σωκράτει. ἀλλ᾽ οὐδὲν ἐκώλυε Σωκράτην 

εὐθυμεῖσϑαι καὶ καταφρονούμενον᾽ οὐδ᾽ ἐμὲ τοένυν 

οὐδ᾽ ἄλλον οὐδένα ἄνϑρωπον, ὅστις οὐχ ὑπε ϑηκὲν 

ἑαυτὸν τῷ παντοδαπῷ ϑηρίῳ τῇ δόξῃ. ἀλλ᾽ ἑαυτῷ 

ἀρέσκει καὶ τῷ θεῷ, τοῖς δὲ ἀνθρώποις ἀνϑροωπί- 

" συνεῖναι καὶ βούλεται καὶ ἐπίσταται" ἐπεί τοι 

Σωκράτης καὶ τὸν ἀτοπώτερον τῶν λόγων διατιϑέ- 

μενος. τὸν ἐπὶ διαβολῇ ἢ τῶν ἐρωτικῶν, δύναται με- 

ϑαρμόσασϑαι τὴν ἀληϑεστέραν, καὶ αὐτίκα γ7ὲ μὲ- 

ϑαρμύσεται. καὶ τὸ Διὸς ἄρμα ὑμνήσει καὶ τὰς ΐε-- 

ρὰς διφρείας τῶν ἕνδεκα ϑεῶν. μένει γὰρ Ἑστία ἐν 

ϑεῶν οἴκῳ μόνῃ" ὑμνεῖ δὲ καὶ ψυχὰς ὁ ὀπαδοὺς ϑεῶν 

καὶ τὸν ἀγῶνα ὃν ἔχουσιν ὑπερκῦψαι τῶν οὐρανοῦ 

νώτων. ἐκεῖ που καὶ τὸν παρακεκινδυνευμένον λό- 

γον; τὸ πεδίον ἐξηγεῖσθαι τολμᾷ τὸ ἐπέκεινα τῶν 

ταύτῃ παρὰ τὴν αὐτὴν πλάτανον. παρ᾽ ἣν ἐρρητό- 

ρεῦ σε καὶ τῷ σοφιστῇ Μυσίᾳ προσεγυμνάσατο. καὶ 

πρὸς τὸν αὐτὸν μέντοι παῖδα, οὔτοι λέγω τὸν Φαῖ- 

δρον᾽ νεανίας γὰρ οὗτος καὶ ἀνὴρ ἤδη" ἀλλ᾽ ὑπό- 

κειται μειράκιον αὐτῷ καλὸν καὶ ἐν ὥρα᾽ καὶ τοῦτο 
3 . 

πείϑει καὶ ΡΝ τὰ περὶ ἔρωτος καὶ πρὸς αὕτο 

παίξει τε καὶ σπουδάξει. τί οὖν εἰ κἀγὼ πρὸς τὸν 

ἐμαυτοῦ παῖδα. ὃν ὑπέσχετο μὲν εἰς νέωτα ὁ ϑεύός, 

ἐμοὶ δὲ πάρεστιν ὁ παῖς ἤδη, πρὸς τοῦτον οὖν ἀξιῶ 

παίξειν τε καὶ σπουδάξειν" ἐπεί τοι καὶ αὐτὸν ἀμφό- 

τερα ἀγαϑὸν γενέσϑαι βούλομαι, 
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μύϑων τε ῥητῆρ᾽ ἔμεναι γνωστῆρά τε ὄντων. 

καὶ μὴ καταφρονεῖν Σωκράτους, ὃς οὐκ ἀπηξίου 

καὶ τοὺς δημοσίᾳ ϑαπτομένους δύνασϑαι λόγῳ χκο- 

σμεῖν. καίτοι καὶ τοῦτο μεῖξον ἢ καϑ᾽ ἑαυτὸν ᾧετο. 

προσένεμε γὰρ ᾿Δσπασίᾳ τὴν δύναμιν ταύτην, ἧ!: 

προσεφοίτα χάριν τοῦ τὰ ἐρωτικὰ παιδευϑῆναι. εἶ 

δὲ τὰ κατὰ ᾿“σπασίαν τε καὶ Σωκράτην ἐρωτικὰ 

ἐννενόηκας. οὐκ ἀπιστήσεις ὅτι φιλοσοφία τὰς τε- 

λεωτάτας ἐποπτεύσασα τελετὰς ἁπανταχοῦ τὸ καλὸν 

ἐπι γνώσεται καὶ ἀσπάσεται καὶ ῥητορικὴν ἐπαινέσε- 

ται καὶ ἀσπασίως καὶ ποιητικῆς ἀνϑέξεται. ταύτην 

μὲν γὰρ ἄντικρυς εἰργάσατο καὶ Σωκράτης. οὐχ ὁ 

παῖς. οὐδ᾽ ὃ νέος Σωκράτηρ; ἀλλ᾽ ὁ μετὰ τὴν ἩλΔι- 

αἶαν ἤδη δίαιταν ἔχων ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ; ὁπηνίκα 

παίξειν ἥκιστα καιρὸς ἦν τηλικῷδε ὄντι; καὶ ἐν τοι- 

οὕτοις, οὔπω λέγω δεινοῖς" τέγὰρ καὶ δεινὸν Σωκρά- 

τει; ἀλλ᾽ οὐδὲ μέντοι παίξειν ἀξίοις" ὁ δὲ τῷ ϑεῷ 

φῆσι πείϑεσϑαι. καὶ μὴ ἀπιστῶμεν᾽ ὠκειοῦτο γὰρ 

αὐτὸν τῇ κοινωνίᾳ τοῦ ἔργου. ἢ οὐ ποιητής ἐστιν ὁ 

τὸ χρηστήριον ἔχων τὸ Πυϑοῖ καὶ νὴ 4ία τὸ ἐν 

Βραγχέδαις ; οὗτος μέντοι μετεποιήϑη καὶ τῆς Ὁμή- 

ρου ποιήσεως ὡς αὐτῷ προσηκούσης᾽ 

ἤειδον ! μὲν ἐγών, ὁ δ᾽ ἀπέγραφε ϑεῖος Ὅμηρος. 

λελήϑασιν οὖν ὑπὸ σοφίας οἵ στασιῶται τῆς ἀγλωτ- 

τίας οὕτοι καὶ τὸν ᾿“πόλλω δεύτερον ἄγοντες ἑαυτῶν 

μετ᾽ ᾿Δσπασίας τε καὶ Σωκράτους. ἡμεῖς δὲ ἐπὶ πᾶν- 

τὰθ λόγους παρακαλώμεν τὸν παῖδα καὶ συνευξώμεϑα 

αὐτῷ μὴ πρὶν ἁμωσγέπως ἐμφορηϑῆναι ῥητορικῆς 

καὶ ποιήσεως χαὶ δύνασϑαι νοῦν τε ἔχειν καὶ δι᾿ αὐὖ- 

τῶν ἀμύνειν αὐταῖς. ἐντυχεῖν ἀνδρὶ ϑρᾶσος ἔχοντι ' 

καὶ ἐπανισταμένῳ ταῖς Μούσαις. τί γὰρ ἂν καὶ 

χρήσαιο τοῖς κτήμασι τοῖς πατρῴοις; τοὺς μὲν γὰρ 
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ἀγροὺς ἐλάττους ἐποίησα, καὶ συχνοί μοι τῶν οἰκετῶν 

ἰσοπολῖται γεγόνασι" χρυσίον δὲ οὔτε ἐν φαλάροις 

ἔχω γυναικῶν οὔτε ἐν νομίσμασιν᾽ ὅ,τι γὰρ καὶ ἤν; 

ἅπαν αὐτὸ ὥσπερ Περικλῆς εἰς τὸ δέον ἀνάλωσα᾽ τὰ 

βιβλία δὲ πολλαπλάσια τῶν ἀπολειφϑέντων ἀπέδειξα. 

τούτοις οὖν ἅπασι δέον σε δύνασθαι χρῆσϑαι. εἰ δὲ 

ὅτι σοι μὴ διώρϑωσα τὰ “4ίωνος γράμματα, δι᾿ ὃν 

καὶ προῆλϑεν ἐπὶ τοσόνδε ὁ λόγος. διὰ τοῦτο κων 

φαένεις τὸν πατέρα. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἄλλο τέ σοι διώρϑω- 

ται τῶν τῆς ὁμοίας ΓΝ, Δίωνι γὰρ οὐκ ἀπολογίας 

πρὸς τοῦτο δεήσει. πάλιν οὖν δεήσει ῥητορικῆς. ἀλλ᾽ 

ἐγὼ νόμον ἐκ φιλοσοφίας παρέξομαι. Πυϑαγόρας 

Μνησάρχου Σάμιος ἐπιγέγραπται τῷ νόμῳ, ὅστις 

νόμος οὐκ ἐᾷ τοῖς βιβλίοις ἐπιποιεῖν. ἀλλὰ βούλεται 

5 μένειν αὐτὰ ἐπὶ τῆς πρώτης χειρός; ὅπως ποτὲ ἔσχε 

τύχης ἢ τέχνης. ἔστι μὲν οὖν ἐν ταῖς δητορείαις ὁ 

νόμος τὸ ἀρρητόρευτον. ἐν γὰρ ταῖς ἀλόγοις ἠρίϑμη- 

ται πίστεσιν., ὅτι μὴ παρὰ τὴν πειϑὼ τοῦ λέγοντος, 

ἀλλὰ παρὰ τὴν πολιτείαν ἰσχύει. καίτοι τινὲς ἐφ᾽ 

ἡμῶν ἀξιοῦσιν ἀπὸ τοῦ τοιούτου ῥήτορες εἶναι; 

γραμματεῖς ἀτεχνῶς ὄντες" οἱ δέ, κἂν μάρτυρας 

ἀναβιβάσωνται, τοῦ πράγματος ἐπὶ τούτοις ὄντος; 

παρ᾽ ἑαυτοὺς οἰήσονται πεπρᾶχϑαι τὴν δίκην" οὕτως 

εἰσὶ κομψοί τε καὶ νεανίαι. ἐπεὶ δὲ ἡμεῖς οὐκ ἐκ τῶν 

» Ῥωμαϊκῶν ἀξόνων τὸν νόμον ἀνέγνωμεν, ἵνα καὶ 

ἀκόντων ἂν ἰσχύῃ. ἀλλ᾽ ἀνδρός ἐστι φιλοσόφου καὶ 

παλαιοῦ. πειϑώ τινα δεῖ προσεῖναι καὶ γενέσϑαι νό- 

μον τὸν λόγον. ἀλλ᾽ ὅπως μὴ λάϑωμεν αὖϑις περὶ 

τῶν μικρῶν τι μεῖξον εἰπόντες ὡς οὐκ οἷδ᾽ ὅπως 

4) ἀπὸ τῶν φαυλοτάτων εἰς σέμν᾽ ἄττα ἀποφερόμεϑα. 

φυλαξόμεϑα οὖν ὅση δύναμις" εἰ δὲ πάντως δέοι, 

τῶν εἰρημένων τι παραληψόμεϑα. κἂν τοῦτο ἀρκῇ» 

θὺ Ρ 

ΦΥΝΈΒΙ ΠΙΟ. 949 

τῷ παντὶ ἂν ἔχοι καλῶς μηδὲν προσπεριεργάσασϑαι. 

ἐρεῖ τοίνυν ὃ Πυϑαγόρας ἢ ὅστις Πυϑαγόφου ϑια- 

σώτης τε καὶ συνήγορος» ἐπειδὴ νόμους ἐκεῖνος 

φϑέγγεται; ἄριστον μὲν εἶναι φῦναι τὸν νοῦν αὐ- 

τάρκη πρὸς ὁτιοῦν ἐπιτήδευμα, τοῦτ᾽ ἔστιν ἤδη νοῦν : 

ἐνεργδίᾳ τοῦτο ὄντα, ῥητορικὸν ἢ ποιητικόν; εἰ μή γὲ 

καὶ πρὸς ἅπαν ἀκροφυέξστατον᾽ καὶ ἤδη τινὲς ἧκον 

ἐνθάδε τοιοίδε, μέγεϑος ἔχοντες ἢ πρὸς ἐπιστήμην 

οἰκείωσιν, οἷς μαϑήσεως οὐκ ἐδέησεν ; ἀλλ᾽ αὐτοὶ 

τέχνης ἐγένοντο παραδείγματα. οἵ δὲ πολλοὶ τῆς μὲν 

εὐμοιρίας ταύτης οὐχ οὕτως εἰλήχασιν, ἐνίοις δὲ αὐὖ- 

τῶν πολλοῦ γὲ καὶ δεῖ" δυνάμει δὲ ὄντες νοῖ. καὶ 

οὗ μὲν ἧττον, οἱ δὲ μᾶλλον, ἀγχοῦ καὶ πόρρω τοῦ 

τέλους ὑπὸ τῶν ἐνεργείᾳ νῶν. τῶν ἀποτελεσμάτων 
ιν 

τῆς ἐνεργείας αὐτῶν, εἰς τοῦτο προύγονται. καὶ ἢ 

ὃ Ρ πᾶσα τῶν βιβλίων πραγματεία πρὸς ἕν τοῦτο τείνει" 

ἐχκαλεῖται τὴν δύναμιν ἡμῶν εἰς ἐνέργειαν. ἄρχο- 

μένη μὲν οὖν ἁπανταχοῦ δείσϑω τῶν γραμμάτων 

ποδηγετούντων, καὶ πρὸς τὴν αἴσϑησιν ἀπερειδέσϑω" 

προϊοῦσα δὲ ἀποπειράσϑω τῆς ἰδίας ἰσχύος, καὶ μὴ : 

πᾶντα ἐκκρεμαννύσϑω τῶν συλλαβῶν. ὥσπερ γὰρ 

ἄλλο τι πρόβλημα ἀγαπᾶται ; τὸ πόριμον ἡμῶν γ- 

μναξούσης τῆς ἀπορίας; οὕτω καὶ τὸ ἐνδεὲς εἰς τὴν 

ἀκολουϑίαν τῆς ἀναγνώσεως ὁ νοῦς προσυφαΐίνειν 

ἀναγκαζόμενος, καὶ μὴ πάντα ἐπὶ τοῖς ὀφϑαλμοῖς 

“1 Β κείμενος, μελέτην ποιεῖται τοῦ καὶ κατὰ μόνας ἔρ- 

γον τι ϑαρρῆσαι παραπλήσιον᾽ ἅμα δὲ καὶ προσεϑί- 

ξεται μὴ πρὸς ἄλλοις, ἀλλὰ ἐντὸς εἶναι. τὰ γὰρ διη- 

μαρτημένα ταῦτα βιβλία τὸν νοῦν ἐπιξητεῖν ἔοικεν, 

ἐπιστατοῦντα ταῖς ὄψεσι. τοῦτο καὶ τοῖς κομιδῇ μδυ- : 

φακίοις ἐπέταττεν ἡ Πυϑαγόρου διδαχήν ἅμα μὲν 

͵, ἀποπειρωμένη τῆς φύσεως τῆς ἑκάστου. ἅμα δὲ καὶ 
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προγύμνασμα αὐτὸ ἡγουμένη, παιδικώτερον ἔτι τῶν 

ἐπιπέδων ἐν γεωμετρίᾳ λημμάτων. οὐ γὰρ μέγα τὸ 

ἔργον σνοιχδῦον ἢ συλλαβήν, ἔστω δὲ καὶ λέξιν, εἰ δὲ 

βούλει, καὶ μίαν ὅλην περίοδον λόγου ἁρμύσαντα 

πάλιν ἑτοίμως χρῆσϑαι τοῖς ἀπὸ τοῦ βιβλίου. πᾶνυ 

δὲ ὅμοιον τοῦτο τῷ συμβαίνοντι κατὰ τοὺς τῶν ἀετῶν 

νεοττούς᾽ τοὺς ἀετιδεῖς οἱ πατέρες ἄρτι γενομένους 
᾽ Π ») ἔ - - ᾿ 

ἐκπετησίμους ἄραντες ὑψοῦ μεϑιᾶσιν. οἷον ἐπιτρέ- 

ποντὲς αὐτοὺς τοῖς οἰκείοις χρῆσϑαι πτεροῖς" κατα 

αὖϑις ἀναλαμβάνουσι προλαμβάνοντες τῆς ἡλικίας 

αὐτῶν τὴν ἀσϑένειαν. καὶ τοῦτο πολλάκις. ἕως ἂν 

τὴν πτῆσιν ἐχμελετήσωσιν. ἐγὼ τοίνυν, πρὸς μὲν 

γὰρ ἄλλον οὐδένα νεανιεύσομαι, πρὸς σὲ δὲ τά γε 

ἀληϑῆ, πολλάκις οὐδὲ περιμένειν ἀξιῶ τοῦ βιβλίου 

τὴν συ μφορᾶν, ἵν᾽ ἀγαϑόν τι μοι γένηται. ἀλλ᾽ αὐ- 

τὸς ἀνέχω τοὺς ὀφϑαλμούς ς, καὶ τῶ συ γγραφεῖ προσ- 

γυμνάξομαι; μηδ᾽ ἀκαρὴ διαλιπών, ἀλλ᾽ ἐφιεὶς τῷ 

καιρῷ καὶ εἴρων, ὥσπερ ἑξῆς ἀναγινώσκων, ἀπὸ τῆς 

διανοίας. ὅ,τι μοι δοκεῖ τὸ ἀκόλουϑον εἶναι. κάτα 

ἐξετάξω πρὸς τὰ γεγραμμένα τὰ λελεγμένα. καὶ πολ- 

λάκις μὲν οἷδα τυχὼν τοῦ αὐτοῦ μὲν νοῦ, τῆς αὐτῆς 

δὲ καὶ λέξεως" ἤδη δέ ποτε τοῦ μὲν ἐνθυμήματος 

εὔστοχος γέγονα, ὅ,τι δὲ καὶ παραλλάττοι τῆς λέξεως 

ἀλλ᾽ ὅτι μάλιστα εἴκαστο πρὸς τὴν ἁρμονίαν τοῦ 

28 συγγράμματος. εἰ δὲ καὶ ὁ νοῦς ἕτερος, ἀλλὰ πρέπων « 

γὲ ἐκείνῳ τἀνδρὶ τῷ τὸ βιβλίον ποιήσαντι, καὶ ὃν 

οὐκ ἂν ἀπηξίωσεν, εἰ ἐνεθυμήϑη. ἤδη δέ ποτε οἶδα, 

περικαϑημένων ἀνθρώπων ἐτύγχανον μὲν τῶν εὐ- 

γενῶν καὶ στασίμων τι συγγραμμάτων ἔχων ἐν ταῖν 

χεροῖν, δεομένων δὲ ἀναγινώσκειν εἰς κοινὴν ἀκοήν, 

ἐποίουν οὕτως" εἰ δέ ποτε παρείκοι, προσεξεῦρον 
ἤ » Γ 

ἄν τι καὶ προσηρμήνευσα᾽ οὐ μὰ τὸν λόγιον οὐκ. 

ΦΎΝΕΞΙΙ Ὁ1Ι0. 951 

ἐπιτηδεύσας, ἀλλ᾽ ἐπελθὸν οὕτω συνεχώρησα τῇ 

γνώμῃ τε καὶ τῇ γλώττῃ᾽ καὶ δῆτα ϑόρυβος ἤρϑη 

πολὺς καὶ κρότος ἐρράγη τὸν ἄνδρα ἐπαινούντων 

ἐκεῖνον, ὅτου τὸ σύγγραμμα ἦν; ἐπ᾽ αὐταῖς οὐχ ἥκιστα 

ταῖς προσϑήκαις. οὕτω μοι τὴν. ψυχὴν ὁ ϑεὸς ἁπα- 

λὸν ἐκμαγεῖον ἐποίησε τῶν ἐν λέξεσί τε καὶ ἤϑεσι 

χαρακτήρων᾽ εἰ δὲ καὶ τῷ τοῖς ἀδιορϑώτοις τῶν βι- 

βλίων ἐγ) γυμνάσϑαι τὴν προσοχὴν ἐπέτεινον. εἰς 

τοῦτο ἂν τὴν ἕξιν προσήγαγεν ἡ φύσις πειρωμένῳ. 

τοὺς ἐξηυλημένους τὰ ὦτα παραπέμπει τις ἠχὼ καὶ 

πεπαυμένου τοῦ μέλους. καὶ μένουσι. χρόνον ὑπό- 

συχνον τοῖς αὐλήμασι κατακώχιμοι. ἐγὼ δὴ ϑαμὰ καὶ 

τραγῳδίαις ἐπετραγῴώδησα καὶ κωμῳδίαις ἐπιστω- 

μυλ λομαι πρὸς τὸν πόνον ἕκαστομῳ τοῦ γράψαντος. 

εἴποις ἂν ἡλικιώτην εἶναι νῦν μὲν Κρατίνου καὶ 

Κράτητος. νῦν δὲ 4ιφέλου τε καὶ Φιλήμονος ; καὶ 

οὐδ᾽ ἔστιν ἰδέα φιλομετρίας τινὸς ῇ ποιήσεως, πρὸς 

ἥντινα οὐ διαύίφρομαι καὶ ἐπεξαάγω τὴν πεῖραν, καὶ 

ὅλα συγγράμματα πρὸς ὅλα ποιῶν καὶ τεμαχίοις πα- 

ραβαλλόμενος - παντοδαπῶν τε ὄντων τῶν λεκτικῶν 

χαρακτήρων καὶ πλεῖστον διαφερόντων ἐν ἑκάστῃ 

τῶν μιμήσεων προσηχεῖν ἀνάγκη καὶ τοὐμὸν ἴδιον. 

ὥσπερ ἡ ὑπάτη χορδὴ τὸν ῥδυϑμὸν αὐτὴ μένουσα πα- 

ραβομβεῖ κινουμένῳ τῷ μέλει. 
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ὍΟΡΕΧ ΟΟἹΧ. 

᾿ἀνεγνώσϑη Δίωνος βιβλίον ἐν λόγοις π οὗτος 

ἔστι μὲν τὴν πατρίδα Προυσαεύς, φυγὰς δ᾽ ἐγεγόνει 

ταύτης. τυραννίδος ἐχκλίνων δουλείαν. καὶ πολλὴν 

ἐπῆλϑε πλανώμενος γῆν. δεξιὸς δὲ περὶ τοὺς λόγους 

. ἔδοξεν εἶναι. καὶ μάλιστα τοὺς ὅσοι ῥυϑμίξειν συμ- 

βουλεύουσι τὰ ἤϑη. ἤχμασε δὲ κατὰ τοὺς χρόνους 

τοῦ βασιλέως Τραιανοῦ, καὶ πλεῖστον διέτριψε χρό- 

νον παρ᾽ αὐτῷ καὶ τῆς ὅτι μάλιστα τιμῆς καὶ δεξιω- 

σεῶς ἔτυχεν, ὡς καὶ συγκαϑέξεσϑαι αὐτὸν τῷ βασι- 

λείῳ ὀχήματι. παῖς μὲν ἣν οὗτος Πασικράτους, σο- 

φιστὴς δὲ καὶ φιλόσοφος τὸ ἐπιτήδευμα. ἐπὶ τοσοῦτον 

δ᾽ αὐτὸν τῆς κατὰ τὸ σχῆμά φασι σεμνότητος ἀντι- 

ποιεῖσϑαι ὡς καὶ λεοντὴν πολλάκις ἐνημμένον ποιεῖ- 

σϑαι τὴν πρόοδον. φωνὴν δ᾽ ἠρεμαίαν ἠφέει καὶ 

5 σταϑεράν᾽ καὶ σχολαῖον μέν. ἀλλ᾽ οὐκ ἀναβεβλημέ- 

νον βάδισμα. καὶ τἄλλα τῶν κινημάτων οὐκ ἀσύμ- 
φωνα᾽ ἰσχνὸς δ᾽ ἦν καὶ οὐδὲ μέγας τὸ σῶμα. 

Τοῦτον πολλούς φασι καὶ ποικίλους γράψαι λ6- 

γους᾽ οἱ δ᾽ εἰς ἡμετέραν φϑάσαντες γνῶσιν τὸν π΄ 

ἐπλήρουν ἀριϑμόν. Χρυσύστομον δ᾽ αὐτὸν οἵ λόγοι 

τῇ κατ᾽ αὐτὸν γενεᾷ δεδώκασιν ἐπονομάξειν. ἔστι 
Ἢ .] μι " ᾿ -» - 

μὲν οὔν. οπὲρ ἔφην. τὸ πλεῖστον αὐτοῦ τῶν λόγων, 
τ᾿ υ "" " , , 

οὕς ἡμεῖς ἴσμεν, συμβουλευτικόν᾽" οἷα δ᾽ εἰχός, καὶ 
“- ' ' "»" . ἤ , ἅ ᾽ν Ὺ 

τῷ συμβουλευτικῷ παραπλεκόμενον τὸ οἷον δικανι- . 
" ᾿. ᾽ , ᾽ " 3 -» »ν 4 " 

35 χὺν παραπλήσιον τὴν ἀρετὴν κἂν τῷ μέρει τῷδε τοῦ 
Β 
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λόγου δεικνύει καὶ μάλιστα τῶν ἄλλων ὃ Ῥυδιακός. 

δριμύς τε γάρ ἐστι τοῖς ἐνθυμήμασι καὶ τὸ συνε- 

στραμμένον πρός γε τὸν αὐτοῦ χαρακτῆρα τῶν λόγων 

ἔχων καὶ τὸ ἔντονον μετὰ τοῦ γονίμου πλουτῶν. 

ἄριστος δὲ τοῖς παραδείγμασι καὶ πολύς ἐστι παντα- 

χοῦ, καὶ ποικίλης ὕλης λαμβάνων αὐτὰ καὶ προσ- 

φυῶς ἁρμοξόμενορ. χαίρει δὲ μάλιστα καὶ μυϑολογή- 

μασι τὰς παραινέσεις συνδιαπλέκειν᾽ διὸ καὶ τὸ ἀφε- 

λὲς διώκειν δοκεῖ" σπάνιον γὰρ εἴ τις εὕροι κατὰ 

τὸν Πλατωνικὸν ξῆλον τοῖς δίαρμα καὶ ὄγκον ἐνερ- 

γαξομένοις τῷ λόγῳ; ὥσπερ ἐν τῷ βορυσθενετνῷ, 

μύϑοις αὐτὸν ἀποχρώμενον. ἀφελὴς μὲν οὖν ἔστι τὰ 

πολλά, ὡς ἔφϑην εἰπών. ταῖς ἐννοίαις. καὶ τῶν τὲ 

καϑωμιλημένων αὐτῷ καὶ ἐπιπολαξουσῶν αἷ λέξεις, 

καὶ οὐδὲν οὐδ᾽ ἡ σύνταξις οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ βαϑύτερον 

οὔτ᾽ ἐπὶ τὸ καϑηδυνόμενον ἐχνεωτερίξει. καὶ τὸ γὲ 

ἐπὶ τοῖς ῥήμασι καὶ τῇ συμπλοκῇ τῶν ὀνομάτων τοῦ 

σαφοῦς ἂν τις ἐλπίσειε τὸν συγγραφέα κατεστοχά- 

σϑαι᾿ ἀλλὰ τό γε διὰ μακροῦ τὴν τῆς διανοίας ἀπό- 

δοσιν προϊέναι. καὶ ταῖς ἐπιβολαῖς ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖ- 

στον τὸν λόγον διαπεπλέχϑαι. οὐκ ἐπὶ μικρῷ τῆς 

τοιαύτης αὐτὸν ἐκκλείει ἰδέας. ἀλλὰ ταῦτα μὲν πα- 

ραλλαγὴ ἰδέας καὶ χαρακτῆρος ἰδίωμα; ἀλλ᾽ οὐκ αἰ- 

τίας ἴσως ἔνδειξιν ἔχει" τὸ δ᾽ ἐπὶ μακρύτατον ἀπο- 

τείνειν τὰ προοίμια ῆ τὰ οἷον προοίμια οὐκέτι ἀφίη- 

σιν αὐτὸν τὸ μὴ οὐχὶ ἀντὶ πολιτικοῦ καὶ συγγραφι- 

κοῦ τύπου τὸν ἐπὶ ταῖς συνουσίαις ἀλλάξασϑαι πα- 

ραδεδυκότα καὶ μείξω τὴν κεφαλὴν τὴν ὡς ἐν λόγῳ 

τοῦ λοιποῦ σώματος διαπλάττειν. 

Τῶν τοίνυν λόγων αὐτοῦ δ΄ περὶ βασιλείας μέν 

εἰσιν εἰρημένοι. καὶ ὁ εἰ δέ, Διβυκὸς ἐπιγραφόμενος, 

μῦϑον μὲν Λίβυν ἀπαγγέλλει; ἐκείνων δ᾽ ἐστὶν
 ἐξημ- 

10. 1. 29 

, 
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μένος. ὁ δ᾽ ἕκτος περὶ τυραννίδος δέεισι. καὶ περὶ 

ἀρετῆς ὁ ἐπὶ τούτῳ. ὁ δὲ η΄ Διογένης μὲν ἢ Ισϑμι- 38 

κὸς ἐπιγραφὴν ἔχει, πρᾶξιν δέ τινα καὶ λόγους Ζιο-- 

γένους κατὰ τὰ σϑμια διαγγέλλει. καὶ ὁ ϑ΄. 4ιογέ- 

νης ἢ περὶ οἰκετῶν. παραινεῖ μὲν ἅπαντας δι᾿ ἑνὸς 

προσώπου αὑτοῦ μὲν ἕκαστον πολλὴν ἐπιστροφὴν 

καὶ ἐπιμέλειαν ποιξῖσϑαι, ὀλίγην δὲ τῶν ἔξωϑεν συμ- 

πιπτοντων᾽ καὶ μὴ χρ ἦναι φεύγοντα διώκειν οἰκέτην᾽ 

ἄτοπον γὰρ ἐκείνους μὲν κακοὺς ὦ ὄντας ἐλπίξειν ἄνευ 

τῶν δεσποτῶν ἄμεινον βιώσεσϑαι, τοὺς δεσπότας δὲ 

μὴ ἀξιοῦντας φαύλους εἶναι μὴ νομίζειν ἄμεινον 

διάξειν. εἰ μὴ παραπολαύοιεν τῆς τῶν δραπετῶν 

σκαιότητος. ὁ δὲ ι Τρωικὸς μὲν ἕλκει τὴν ἐπιγραφήν, 

ὑπὲρ τοῦ μὴ ἁλῶναι δὲ τὸ Ἴλιον διεσπούδασται, 

Ὁμήρῳ τε κατὰ τὸ τραχύτερον προσφέρεται, καὶ ὅσα 

ἄλλα κατὰ τὴν Ἰλιάδα αὐτῷ πεποίηται. τἀναντία 

τούτοις πραγματεύεται. ὁ δὲ ̓ Ὀὐλλυμπικὸς ἢ περὶ τῆς 

πρώτης τοῦ ϑεοῦ ἐννοίας, αὐτὸ τοῦτο πειρώμενος 

ἐπιδεικνύειν, ἑνδέκατος ἐστιν. ὁ δὲ ιβ΄, ἐν ᾿᾿ϑήναις 

περὶ φυγῆς ἐπιγραφὴν ἔχων, εἴρηται μὲν ἐν αὐταῖς, 

δέεισι δὲ ὡς οὐδὲν ἡ φυγὴ χαλεπόν, καὶ ὡς πλοῦτος 

μὲν καὶ δόξα καὶ δυναστεία ϑᾶττον ἀπὸ τῶν ἐχόντων 

ἐπὶ τοὺς μηδ᾽ ἐλπίσαντας μεταρρεῖ, τὸ δὲ φιλοσοφεῖν 

καὶ τὴν ἀρετὴν ἀσκεῖν διὰ βίου τε κτῆμα διαμένει 

ἀγαϑὸν καὶ ἀποιχομένοις συνέπεται. ὁ δὲ ιγ΄ Εὐβοῖ- 

κὸς ἢ κυνηγετικὸς ἔλαχεν ἐπιγραφήν, εἰσάγει δέ τι- 

νας ἐν Εὐβοίᾳ τοιοῦτον βίον βιοῦντας" δι᾿ ὧν κατα- 

σκευάξει ὡς ὁ ἀπράγμων βίος, εἰ καὶ πενόμενοβ εἴη. 

πολλῷ τῶν ἐν ἄστει ϑορυβουμένων τὲ καὶ τρυφῶν- 

τῶν ἡδίων τε καὶ λυσιτελέστερος. Ῥοδιακὸς ὃὲ ὁ εδ' 

ἐπιγράφεται" ἐν τούτῳ ἔϑος ἄλογον παρὰ Ῥοδίοις 

ἐπιτιμᾷ ἐπιπολάσαν. τὸ δ᾽ ἦν, οὖς ἐβούλοντο τιμᾶν 
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ἀνδριᾶσι, τούτοις μὲν ἀνδριάντα ἀνίστασαν οὐδένα" 

τοὺς δὲ τοῖς πάλαι ἀνεστηκότας, τ τούτων ἄρα ἢ τὰς 

ἐπιγραφὰς μεταξέοντες εἰς τὰ τῶν μελλόντων τιμη- 

ϑῆναι ὀνόματα; ἢ τῷ χρόνῳ μηδὲ φαινομένων ἐπι- 

γράφοντες; τῶν τὲ οὐκομένων τό γε ἐπ᾿ αὐτοῖς τὴν 

τιμὴν ἐλυμαίνοντο, καὶ οὗς τιμᾶν ὑπεπλάττοντο, ἀλ-- 

λοτρίαις καὶ κατ᾽ οὐδὲν ἐοικυίαις εἰκόσιν ἐνύβριξον. 

ἐν τῷδε τῷ λόγῳ μεγάλη τοῦ ἀνδρὸς τῆς ἀνασκευα- 

στικῆς ἰσχύος ἡ ἀρετὴ διαφαΐένεται. ὁ δὲ ἐε΄ πρὸς 

᾿4λεξανδρεῖς μὲν ἐπιγέγραπται ; δήμου δὲ φύσιν 

ἀναπτύσσων ταύτης κατατρέχει᾽ καὶ ὅτι μὴ χρὴ τὸν 

᾿Δλεξανδρέων δῆμον, ἴδια πολλὰ τὰ πρὸς ἀρετὴν πα- 

ρακαλοῦντα ἔχοντα. τῆς ἐν τῷ κοινῷ ἐπιπολαζούσης 

ταραχῆς καὶ ἀταξίας καὶ αὐτὸν εἶναι ἀνδράποδον, 

μάλιστα δὲ παραφυλάττεσϑαι τὸ ἁμάρτημα κατὰ τὰς 

δημοτελεῖς πανηγύρεις καὶ τὰ ϑέατρα. Ταρσικοὶ ὁὲ 

δύο ἐφεξῆς ἐπιγραφῆς ἔτυχον. ὧν ὃ μὲν α' ἔπαινόν 

τινα τῆς πόλεως ἐπιτρέχων οὐκ εὐδαίμονας ἐκείνας 

ἀποφαίνει τῶν πόλεων ὅσαι κρήνας καὶ ποταμοὺς 

καὶ κάλλη στοῶν καὶ οἰκοδομημάτων καὶ καρπῶν - 

ἀφϑονίαν καὶ τὰ παραπλήσια προβάλλονται. 
ἀλλ᾽ ἐν 

ὅσαις τάξις καὶ ἀρετὴ τῶν πολιτευομένων διαδείκνυ
- 

ται. οὗτος ὁ λόγος καὶ παράλογόν τι καὶ ἐφυβριστον 

ἔϑος κατὰ φωνῆς ἀπήχησιν τοῖς ᾿4λεξανδρεῦσι πρατ- 

τόμενον εὐϑύναις ὑπάγει. παραινῶν ἀποσχέσϑαι 

τοὺς χρωμένους ἢ μᾶλλον αὐτῶν πληκτικώτερον κα- 

ϑαπτόμενος. ὁ δὲ δεύτερος παραινεῖ μὴ συκοφαντι- 

κῶς πρὸς τοὺς ἄρχοντας διακεῖσϑαι. μηδ᾽ ἐπὶ τοῖς 

βραχέσι τῶν παραλυπούντων εὐϑὺς ἀνερεϑίξεσϑαι 

καὶ ἐπαιτιᾶσϑαι τούτους. ὁ δὲ τή: ὃς οὐκ ἐπιγέ-: 

γραπται. ἐν Κελαιναῖς ἐρρήϑη τῆς Φρυγίας. δια- 

λαμβάνει δὲ ὡς οὐκ ἀρετῆς εἴη σημεῖον τὸ κομᾶν. 

." 
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ὥσπερ οὐδ᾽ ἄλλο τι τῶν σχημάτων τῶν περὶ τὸ σώμα, 

ὥσπερ οὐδὲ τούτων τὰ ἐναντία" διαπλέκεται δ᾽ αὐὖ- 

τῷ καὶ τῆς πόλεως ἔπαινος. τὸν δὲ εϑ΄ μηνύει ἡ ἐπι- 

γραφὴ ῥηϑῆναι μὲν ἐν τῷ Βορυσϑένει., ἀναγνωσθϑὴῆς- 
᾿ ἢ 3 Ψ » ,»ν ᾿ " 

ναι δὲ ἐν τῇ πατρέδι" ἐν ᾧ ἄλλα τε δίεισιν ὁ συγ-. 
᾿ Ἢ ᾿ . ἧΪν»" ᾿ » 

γραφεὺς καὶ κατὰ τὸν Πλατωνικὸν συνομολογεῖ ξῆ- 

λον περί τε τοῦ δημιουργοῦ τῶν ὁλωῶν τοῖς Βορυσϑε- 
᾿ Ν ΓΙ " “- - Ἢ ᾿ ᾿ 

νίταις διδιλέχϑαι τῆς τε τοῦ παντὸς διακοσμησεῶς 

καὶ κινήσεως καὶ τῶν ἐν αὐτῷ στοιχείων. ἔχεται δέ 

τινος λαμπρότητος καὶ σεμνότητος οὗτος ὑπὲρ τοὺς 

ἄλλους ὁ λόγος. καὶ ὁ Κορινϑιακὸς δέ, κ΄ ὦν. ἐν Κο- 

ρίνϑῳ μὲν ἐρρή θη: ἐπιτίμησιν δ᾽ αὐτῶν διαπεραΐνει 

ἀνϑ᾽ ὧν εἰκόνι τὰ πρῶτα τιμήσαντες αὐτὸν ὕστερον 

ἀποδημήσαντος ἐκ διαβολῆς οὐ δικαίας περιείλοντο 

. τὸ γέρας. ἐγγὺς δ᾽ ἐστὶ τοῦ Ρυδιακοῦ κατὰ τὴν ἐν 

λόγοις δώμην καὶ ἀρετὴν οὗτος᾽ ἡ δὲ τοῦ οἷον προ- 

οἰμίου παρᾶτασις κἀνταῦϑα. ὡς καὶ παρὰ μιχρὸν 
ὦ ῳῷν ἰυνδ οὐ ᾿ " δὲ χα ἢ ὲ πανταχοῦ. τῆς ἀρετῆς οὐ μετέχει. τοῦ δὲ κα ἡ ἐπι- 
᾿ Ἢ -» ᾿ " - 6 -» ΝΕ 

γραφὴ περὶ τῆς πρὸς Νικαεῖς ὁμονοίας τῶν Νικομη- 

δέων ἐστί" καὶ τοῦτον ὑπέρχεται τὸν ἀγῶνα ὁ λόγος 

εὐχαίρως διὰ τῆς ἡδονῆς προενηνεγμένος" μᾶλλον 

γὰρ οὕτω ταῖς ψυχαῖς τὸ πιϑανὸν ἐϑέλει διαδύυειν. 

τὸν δὲ β΄ καὶ κ΄ ἐν Νικαίᾳ εἰρῆσϑαι ἡ ἐπιγραφὴ δη- 

λοῖ περὶ ὁμονοίας, πεπαυμένης τῆς στάσεως αὐτὸ δὲ 

.5 τοῦτο διατέϑησιν ὁ ἀνήρ. ἔπαινον τοῦ γεγονότος. ὁ 
δὲ χγ΄ περὶ τῆς πρὸς ᾿Δπαμεῖς ὁμονοίας εἴρηται ἐν τῇ 

πατρίδι" αὐτὸ δὲ διαπράττεται τοῦτο. καὶ ὁ ἐφεξῆς 

δὲ περὶ ὁμονοίας τῆς πρὸς τοὺς Προυσαεῖς παρακα- 

λεῖ τοὺς ᾿“παμέας. ὁ δὲ κε΄ διάλεξίς ἐστιν ἐν τῇ πα- 

τρίδι. ἄγνοιαν δὲ ὑποπλάττεται τῆς αἰτίας ὁ διαλε- 

γόμενος. δι᾽ ἣν μηδὲν χρήσιμον αὑτοῦ τῶν λόγων 

προβεβλημένων ἡδέως καὶ ποϑοῦντες ἀκούουσι. πο- 
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λιτικὸς δέ ἐστι τῷ κδ΄ ἡ ἐπιγραφή. καὶ εἴρηται. ἐν τῇ 

πατρίδι. ὥσπερ καὶ ὁ ἐφεξῆς. φιλοφρονητικὸς ὑπάρ- 

χων αὐτῇ ἀνϑ᾽ ὧν τιμαῖς τὸν φιλοφρονούμενον 

ἐδεξιοῦτο. ἀπολογισμὸς δέ ἐστιν ὁ μετ᾽ αὐτούς, 

ὅπως διέκειτο πρὸς τὴν πατρίδα. ὁ δὲ ϑ΄ καὶ χ' πρὸ 

τοῦ φιλοσοφεῖν μὲν ἐν τῇ πατρίδι ἐπιγράφεται, τοὺς
 

δ᾽ ἐπιχειρήσαντας χαταλεύειν αὐτόν τε καὶ σὺν αὐ- 

τῷ ἕτερον ; εἶτα δὲ καὶ πυρὶ τὴν οἰκίαν δοῦν κη τού- 

τους ἠρέμα πὼς ἐπιτιμῶν, τὸ πλανᾶσϑαι ἐπὶ τῆς ξέ- 

ἱ Ψὴρ τῆς οἴκοι διατριβῆς διὰ τὰς ἐν πόλει ἀταξίας 

ἄμεινον χκατασκευάξει. ἡ δὲ τῶν πολιτῶν ὀργὴ κατ᾽ 

αὐτοῦ, διότι; φησί, καταρρέουσαν ἐπὶ τὸ βέλτιον 

ἀνέλαβε τὴν οἰκίαν. καὶ ὁ λ΄ δέ, δημηγορία ἐν τῇ 

πατρίδι τὴν ἐπιγραφὴν φέρων; εἰς τὴν αὐτὴν ὑπό- 

ϑεσιν ἀποβλέπει. καὶ ὃ ἀ καὶ λ΄ ἐν τῇ πατρίδι μὲν 

ἐλέχϑη. πολιτικὸς δ᾽ ἐπιγέγραπται ἐν ἐκκλησίᾳ, καὶ 

συμβουλεύει τῶν εἰς ἀλλήλους ὕβρεων. ἀποσχομένους 

καὶ προπηλακισμῶν τὴν στάσιν εἰς ὁμόνοιαν δια- 

λύειν. ὡσαύτως ἐν τῇ πατρίδι μὲν ἐλέχϑη καὶ. ὃ 

ἐφεξῆς. ὃ δὲ ἐπιγράφεται. παραίτησις ἀρχῆς ἐν τῇ : 

βουλῇ; τοῦτο καὶ ἐνδείκνυται" ἔκ ψηφίσματος γὰρ 

ἄρχειν ὁ συγγραφεὺς ἡφημένος παραιτεῖται. ὁ ὁ δὲ λ1γ. 

περὶ τῶν ἔνγον ἐν βουλῇ τὴν ἐπιγραφὴν παρέχων. 

ἔπαινον μέν τινα τῆς βουλῆς ἐπιτρέχει. ἀπολογεῖται 

δὲ καὶ ὑπὲρ ὧν ὁ Δίων ὑπενοεῖτο, ὡς μὴ τὰ τοῦ παι- 

δὸς ἔργα καὶ αἵ πράξεις αἱ κατὰ " πόλιν τῆς πα- 

τρικῆς εἰσι βουλ ἧς ἐξημμέναι. ὃ ἐφεξῆς δὲ πρὸς Ζι6-- 

δῶρον ἐπιγραφόμενος, προτροπὴν μέν τινὰ 
ἐπ᾽ ἄρε- 

τὴν εἰσάγει ἐπαινεῖν δὲ τὴν πόλιν φησὶ δι᾽ ὧν τὸν 

ἐγκωμιάσαντα “ιόδωρον ἐπαίνοις περιβάλλει. ὁ δὲ 

λέ; περὶ Αἰσχύλου καὶ Σοφοκλέους καὶ Εὐριπίδου 

ἢ περὶ τῶν Φιλοχτήτου τόξων ἐπιγεγραμμένος; τὴν 



2085 ῬΗΟΤΙΙ ΒΙΒΙΙΟΤΗ. ΟΡ. ΟΟἸΧ. 

τοῦ Φιλοκτήτου πλάττει ἐξαπάτην, ἣν προβεβλημέ- 

νος Ὀδυσσεὺς λαβὼν ᾧχετο τὰ τόξα. τῷ δὲ ς΄ καὶ λ' 

λόγῳ ἡ μὲν ἐπιγραφὴ περὶ Ὁμήρου λέγει, ἔπαινος δέ 

τις τοῦ ποιητοῦ διυφαίνεται, ὥσπερ καὶ τῷ περὶ 

, Σωκράτους ἐπιγραφομένῳ τοῦ φιλοσόφου. ὁ δὲ περὶ 

Ομήρου καὶ Σωκράτους, λη΄ λόγος ὥν, ξηλωτὴν Ὁμή- 

ρου Σωκράτην καὶ μαϑητὴν ἐπιδείκνυσι, καὶ τὸ τὲ 

οἰκεῖον τῆς τῶν παραδειγμάτων μεταχειρίσεως ἐκεῖ-- 

ϑεν ἀναμαϑεῖν τὸν φιλόσοφον ἐπιδεικνύει. καὶ τὴν 

ἄλλην τοῦ λόγου χάριν καὶ δύναμιν ἐναπομάξασϑαι. 

ὁ δὲ λϑ΄, ᾿Δγαμέμνων ἢ περὶ βασιλέως ἐπιγραφόμε- 

νος. διέξεισιν ὡς δεῖ συμβούλων τοῖς ἀρέστοις τὸν 

βασιλέα κεχρημένον ἐκείνοις τε πείϑεσθϑαι καὶ μὴ 

χατὰ τὸ δοκοῦν ἀπαυϑαδιάξειν. καὶ ᾧ δὲ Νέστωρ ἡ 

ἐπιγραφή, ὅπως κεχρῆσϑαι προσῆχε τῇ πρὸς τοὺς 

βασιλεῖς παραινέσει περιλαμβᾶνεται. ὁ δὲ ἐφεξῆς, 

᾿Δχιλλεὺς οὐ πειϑόμενος τῷ Χείρωνι, προνοίᾳ καὶ 

τέχνῃ, ἀλλὰ μὴ ϑράσει καὶ χειρῶν ἰσχύϊ συμβουλεύ- 

οντι μεταχειρίξεσϑαι πόλεμον, ὕστερον οὐκ ἀπώνατο 

τῆς ἀπειϑείας. καὶ ὁ Φιλοκτήτης δὲ παράφρασίς ἐστι 

τοῦ κατ᾽ αὐτὸν ἀτυχήματος. ἐφ᾽ οἷς ὁ Νέσσος ἢ 4η- 

ιάνειρα τῶν ἀπιϑάνως περὶ αὐτοὺς πεπλασμένων 

διά τινος ϑεραπείας εἰς εἷρμόν τινα καὶ τάξιν δοκεῖ 

τὸ ἀπίέϑανον μεταρρυϑμίζξειν. καὶ ὁ Χρυσηὶς ἔπαινός 

; ἐστι Χρυσηίδος. ὁ δὲ περὶ βασιλείας καὶ τυραννίδος 

περὶ αὐτῶν τούτων διαλαμβάνει. καὶ οἱ ἐφεξῆς δὲ 

γ περὶ τύχης λόγοι χαρίεντά τινα καὶ φιλοσοφίας 

ἅμα ἐχόμενα ϑεωρήματα διατυποῦσιν. ὡσαύτως καὶ 

οἵ μετὰ τούτους περὶ δόξης γ΄ λόγοι συμβουλεύουσι 

ἢ καὶ παραινοῦσι μηδένα λόγον τῆς τῶν πολλῶν δόξης 

ποιεῖσϑαι᾽ καλὰ δὲ καὶ ὠφέλιμα τῇ παραινέσει συν-- 

διαπλέχεται ϑεωρήματα. ὁ δὲ νβ΄ περὶ ἀρετῆς καὶ 
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᾽ , , " ’  »“ Ε 

ἐπιγράφεται καὶ δέεισι. περὶ φιλοσοφίας δὲ ἐστιν ὁ 
Ἷ ᾿ " Ἁ ᾿ -" 

δ ,ἢ "“ , ’ 

γ' καὶ ν΄. ὁ δὲ νδὃ περὶ τοῦ φιλοσόφου ὁ δὲ ε καὶ ν 

περὶ τοῦ σχήματος ἐπιγεγραμμένος δείκνυσιν ὡς οὐ 

- ξ ἢ ’ “ἡ 

χιτῶνι καὶ ὑποδήματι φιλοσοφῶν ὁ κατεσχηματισμέ- 
»Ν»)Ἅ . ν»ν ’ ᾿ Ἷ ᾽ ἢ . " . ΥΥ 

νος ἤδη καὶ τὸν βίον φιλοσοφος ἔστιν. ὁ δὲς καὶν 5 
, » , ς - 

περὶ πίστεως ἐπιγραφῆς τυχῶν: καὶ ὁ ἐφεξῆς περὶ 

2 , 
,) »: "" 

ἀπιστίας, προξρέπονται φυλάσσεσθαι τὸ ϑαρρεῖν 

καὶ καταπιστεύειν καὶ τοῖς μάλιστα φιλεῖν δοκοῦσι᾽ 

πολλοῖς γὰρ πιστεύσασι μὲν μεγάλη ἀπήντησε συμ- 

φορά, ἀπιστίᾳ δὲ φραξαμένοις λαμπρὰ περιγέγονε 

" -»Ὕ 
3 ᾿ ᾿ 

σωτηρία. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὃ περὶ ἀπιστίας λόγος" ὁ 
᾿. »" 

“ Γ 

δὲ πρὸ αὐτοῦ διέξεισιν ὡς καὶ τὸ πιστεύεσϑαι ὡς 

᾿ ῇ 

" 3 

ἐπίπαν μεγάλα τοὺς πιστευομένους ἐξημίωσεν. ἡ ὃ 
ν τ “- ’ κέ Ὁ 

ὑπόϑεσις τοῦ νη λόγου, ὥσπερ καὶ ἡ ἐπιγραφή, περὶ 

νόμου ἐστίν" ὡς καὶ ἡ τοῦ νϑ' περὶ ἔϑους. ὃ πράτ- 

Ἁ ἰκὰ ς ᾿ 3 , 7 - ἢ 

τειν μὲν οσα ὺ νόμος ἀποδείκνυσι. μεϑ᾽ ἡδονῆς δὲ 

,᾿ “ -»"“-» Ἃ ᾿ Ἁ 3 ᾿ ἤ 

καὶ πειϑοῦς μᾶλλον ἡ βίας. καὶ ἀσφαλέστερον. δυο 

Ὶ -" 

Ὁ 

δὲ οἱ ἐφεξῆς περὶ φϑόνου διαλαμβάνουσι. καὶ ὁ β' 
ἃ , ἃ "“ 7 Ἁ 2 “"  » ’ 

καὶ ξ΄ περὶ πλούτου, τὸ ὀχληρὸν αὐτοῦ καὶ ἐπίβουλον 

’ 
- 

"᾿ - 

στηλιτεύων, καὶ πολλῷ λυσιτελεστέραν αὐτοῦ παρι- : 

- 
" ᾿ Γ 

στῶν τὴν μετὰ δικαιοσυνης πενίαν. 0 δὲ γ΄ καὶ ἕ 

᾽ “ἱ γα 3 “ », 3 , 3 »" 

ἐπιγράφεται τῶν ἕν Κιλικίᾳ περὶ ἐλευϑερίας. ξκει- 

Ν 
“- « » "»" 

νον δὲ ἐλεύϑερον παριστᾷ, ὃς τῶν ἐν αὑτῷ κύριος 

» “-" ᾿ ’ , 3 »" - “ 

εἴη παϑῶν, κἂν μυρίοι ἔξωϑεν αὐτοῦ τοῦ σώματος 
᾿ 

- -ὩὉ « Ἵ ’ 

ὦὧσι δεσπόται. καὶ δοῦλον ἐκεῖνον - ὃς ἀνδράποδον 5: 

ἐστι παϑῶν. εἰ καὶ συμπάσης ἄρχειν τῆς οἰκουμένης 

Ὶ - Ἁ Ἁ ᾽ 
, 

δοκεῖ. εἰς τὴν αὐτὴν δ᾽ ἀναφέρεται διανοιαν καὶ ὁ 

) “- ᾿ , ν ἃ " 2 ν 

ἐφεξῆς. περὶ δουλείας καὶ ἐλευϑερίας ἐπιγραφὴν 

ἔχων, ὥσπερ καὶ ὁ ἐφεξῆς δεύτερος. περὶ δούλων 
» Ὶ Ἁ Ν “ ᾿ Ἁ 

ὦν. καὶ ὁ μετ᾿ αὐτὸν δέ, περὶ λυπὴς ,..ὡς οὐ χρὴ πα-: 

ρεγγυᾶται τὸν γενναῖον καὶ νοῦν ἔχοντα ἄνδρα ὑπο- 

κατακλίνεσθαι τῷ πάϑει, περιορᾶν δὲ μᾶλλον καὶ 
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ἀποτρίβεσϑαι. καὶ ὁ περὶ πλεονεξίας. ζ΄ καὶ ξ΄ ὦν, 

ἀποτρέπεσϑαι ταύτην παρεγγυᾷ. καὶ ὁ ξή, ὥσπερ 

ἐπιγέγραπται περὶ λόγου ἀσκήσεως, τοιαύτην καὶ τὴν 

ὑπόϑεσιν ὑποβάλλει. περὶ δὲ τῆς αὐτοῦ φιληκοΐας 

5 ὁ ξϑ' καὶ ἐπιγράφεται καὶ διαλαμβάνει. ὁ δὲ ο΄ ἐπι- 

γραφῆς μὲν περὶ ἀναχωρήσεως τυγχάνει, κατασκευά- 

ξει δὲ ὡς οὐχὶ τὸ τὰς ἐρήμους διώκριν ἀναχωώρησίς 

ἐστι παϑῶν καὶ τῶν ἐν βίῳ ϑορύβων, ἀλλὰ τὸ εἰς 

ἑαυτὸν ἐπεστράφϑαι καὶ σπεύδειν γνῶναι ἑαυτόν, 

τῆς ἀπὸ τῶν ἄλλων φϑορᾶς ὀλίγον ἔχοντα λόγον. 

περὶ κάλλους δὲ ὁ μετὰ τοῦτον λόγος. ὃν ἐπιγέγρα- 

πται τρόπον, τὸν αὐτὸν καὶ περὶ νεανίσκου διέξεισιν" 
. . » " ᾿ , ᾿ " κ" 

ἐν ᾧ ὡς οὐ παρὰ πᾶσιν ἔϑνεσι καὶ βαρβάροις το αὗτο. 

νομέξεται κάλλος. ἄλλο δὲ παρ ̓ ἄλλοις νικᾷ. ὃ δὲ οβ' 

» περὶ εἰρήνης καὶ πολέμου τήν τε ἐπιγραφὴν προβάλ- 

λεται καὶ διαλαμβάνει. ὁ δὲ γ' καὶ ο΄, ὅτι εὐδαίμων 

ὁ σοφός, καὶ ὁ ἐπ᾽ αὐτῷ περὶ εὐδαιμονίας" ὁ δὲ ἐπὶ 

τούτοις περὶ τοῦ δαίμονος" δαίμονας δὲ καλεῖ τοὺς 

ὅσοι λαχόντες ἄρχειν ἑτέρων ἄμεινον πράττειν τοὺς 

ἀρχομένους ἢ καὶ χεῖρον συμμετεσκεύασαν. περὶ ὸὲ 

τοῦ βουλεύεσϑαι ὁ ς΄ καὶ ο΄ διαλαμβάνει. ὁ δὲ ζ΄ καὶ 

διατριβὴ περὶ τῶν ἐν συμποσίῳ τὴν ἐπιγραφὴν 

πεποιημένος τινὰ τῶν ἐν αὐτῷ διέξεισι συμπιπτόν-- 

των. καὶ ὡς ὁ πολὺς ἄνϑρωπος τηνικαῦτα πρὸς φι- 

5 λοσοφίαν ὁρᾶν εἴωϑεν, ἡνίκα αὐτοῦ ὁ βίος ἀνίαις 

περιρρεῖται. ὃ δὲ η καὶ ο΄ καὶ ὁ μετ᾽ αὐτὸν Μελαγκό- 

μας αἱ καὶ β΄ ἐπιγεγραμμένοι ἔπαινόν τὲ διαγράφουσι 

τοῦ νεανίσκου καὶ μνήμην ἐπὶ χρηστοῖς τελευτήσαν - 

τος καὶ λύπην. ὁ δὲ π΄, Χαρίδημος μὲν αὐτῷ ἡ ἐπι- 

0 γραφή, ἔπαινον δὲ καὶ πένϑος ἐπὶ τελευτήσαντι συν- 

διαπλέκει τῷ νέῳ. 

ΑΡΕΘΑ4 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ͂. ἢ 

Σοφὸς οὑτοσὶ τῷ ὄντι Δίων ὃ Προυσαεὺς καὶ 

τ᾿ ἄμε μὲν ([. καὶ τἄλλα μὲν) τὰ περὶ λόγων ἀσκή- 

σεως. μάλιστα δὲ τοὺς προκειμένους περὶ βασιλείας 

φρονήσει διαρκεστάτῃ ἐξυφαινόμενος. Οὐεσπασια- 

νὸς ὃ αὐτοκράτωρ τῆς βιωφελοὺς τούτων γνώμης 

ἐπήβολος. οἷς (. ἐν οἷς) γὰρ ἠπόρει τῇ ἐπικρατούσῃ 

ταῖς τῶν συμβουλῶν εἷς ὕπεϑρον ([. πρὸς ὑπέρτερον) 

χρῆσϑαι μεϑόδοις, περιαυτολογίᾳ φησί τί εἰσηγεῖς- 

σϑαι τεταγμένον σεμνολογήσασϑαι, ὡς ἂν ἢ ταύτῃ 

τὸ εὐπαράδεκτον αὐτῷ τῶν ὑποτιϑεμένον κατανυό- 

μένον. ἐπεί τοι καὶ λόγος δραστικώτερος ὁ τοῦ κρείτ-- 

τονος, ἀφ᾽ οὗ δοκεῖ μου καὶ Ὅμηρος ὁ ἐποποιὸς ἐνευ- 

δοκιμεῖν τὰ τοιαῦτα οὐ κατὰ τοὺς πολλοὺς καίριόν 

τι τοῖς μετ᾽ αὐτὸν ἐν τοῖς ὁμοίοις παραδεικνὺς μά-- 

ϑημα, τὸν Πύλιον παρεισήγαγὲε Νέστορα ὑπὸ “φύαν- 

τος Καινέως τε μετακαλούμενον καὶ Ἑξαδίου τῆς τ᾽ 

ἄλλης κατ᾽ ἐκείνους φρατρίας ἀρχὴν μὲν ἐχβοηϑεῖν 

([. εἰς βοήϑειαν) εἶτα τούτου λαβόμενον Νέστορα τῇ 

ἐξαγγελίᾳ, ἅτε δὴ τῆς κατὰ χεῖρα βοηϑείας τοσού- 

Κ) Εχ Ὀἱοπὶβ οοάϊος ΕἸογοπέϊπο ΒΙΡ]. Μεά, ρὶπί. 59, 22, 

εὐϊάϊε Καγβογιιβ δὰ Ῥμϊοβίγαιϊ Υ ἰϊὰ5 ϑορ δέ, Ρ. 168 564.,) οὰ- 

Ἶ05 οοπ͵θοίαγαθ βαπί αἰι86 ἱπίου ἀποὸβ οὐπὶ Πἰξίογα ἵ. ἱπίεγρος- 

παηίαγ. Ῥαγίϊουϊαιι Ρ. 864, 2, Περὶ Ζέωνος --- 860, 4, σεμνό- 

τητος εχ βοάρδιι οἀὐϊάογαῦ Βγθαιὶρ ηἶι8 Κὶο5 465 αποϊθη8 οΥαΐθιι 8 

φΥ6ο8 γο]. 3, Ρ. 379---8388, εἱ εχ οοά. Ὀιοπὶβ Ῥαγίβῖπο 2908 ρᾶγ- 

τἶπι Βοϊδβοπδύμβ δὰ Εππᾶρ. Ρ. 190. 
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τοις τὸ ἐνυάλιον ἀνδράσι χρειωδέστατον δόξαντα 

προσϑεῖναι τὸ ἀπὸ τοῦδε οὐκ ὠκνηκότα τοῦτο τὸ 

καιριώτατον “λέγω τῆς συμβουλῆς. τί γάρ φησι: καὶ 

μέν μευ βουλέων ξύνιον πείϑοντό τε μύϑῳ. καὶ ἐπει-- 

δήπερ ἐπὶ τοσοῦτον τὸ ἑαυτοῦ μεγαλοπρεπὲς ὑπε- 

στήσατο ὡς ἂν ἤδη μετεωρίσας τὸ ἔργον ἀπὸ τοῦ 

τοιούτοις ὑπερφυέσιν ἀξιόχρεως νυμισϑῆναι, οὑς 

καὶ πειϑηνίους τῶν ἑαυτοῦ βουλευμάτων ἐξέφηνε, 

πεποιϑότως ἐντεῦϑεν ἐπήνεγκεν" ἀλλὰ πείϑεσθε καὶ 

ὔὕμμες. ἐπεὶ πείϑεσϑαι ἄμεινον, μόνον οὐχὶ λέγων" 

ὁρᾶτε οὗς ἐγὼ τοιούτους ἔσχηκα κατηκόους ; οὔκουν 

ἀκλεὲς οὐδὲ ἀσύμφορον καὶ ὑμᾶς ἐμοὶ πείϑεσϑαι. ὁ 

μὲν οὖν οὕτω σαφῶς τὴν περένοιαν ἐν τῇ πράξει τῇ 

μεϑόδῳ ἐμπεδώσας, ἀλλ᾽ οὐχ ὁ Προυσαεὺς οὗτος 

ὃ τοιοῦτος, διόπερ οὐκ ἔχων τοιούτοις καὶ οὗτος ἐγκαῖ- 

λωπίσασϑαι ἑτέρως μέτεισι τὴν χρείαν. ἐπεὶ γὰρ 

ἤδει τὴν ὁμογνωμοσύνην ταυτότητι τρύπου τοὺς 

ὁμογνωμονοῦντας συνδέουσαν, ὅγε λοιπὸν καὶ τὴν 

ἰσονομίαν βραβεύειν ἐπίσταται. ἐκείνους ἀϑροίσας 

ὅσοι τὰς βασιλείους οἴμους κατειληφότες γνωρίξειν 

τοῖς ἄρχεσϑαι ταῦτας ἀσφαλέστατα βουλομένοις ϑὲε- 

σπίζουσι, τὸν Μελητιάδην Ὅμηρον λέγω, Σωκράτη 

τε τὸν Σωφρονίσκου καὶ Φαιναρέτης ; πρὸς δὲ καὶ 

Διογένη τὸν Σινωπέα, καὶ μέντοι πλασάμενός τι με- 

25 ταξὺ τῶν λόγων καὶ αὐτὸς ἐκ Πελοποννησίας γραῦς. 

“Ἡρκαδικῆς μὲν τὴν οἴκησιν. νομαδικῆς δὲ τὸν βίον, 

καὶ περὶ τὸ ἐνθουσιᾶν προσευκαιροῦσαν (--- ρούσης), 

ταύτης ἀκηκοέναι περὶ τοῦ ἐκ “Σεμέλης Ἡρακλέους τίς 

τε οὗτος εἴη ὃ ἐκ Σεμέλης καὶ οἷος τὸν βίον, ἀλλά γε 

καὶ ὅτι ὑπ᾽ αὐτῆς ἀπαγγέλλειν ταῦτα προστέτακται τῷ 

ἔστιν ὅτε συγκυρήσοι ([. συγκυρήσοντι ἀξίῳ) τοῦ βα- 

σιλείου ἐπιτηδεύματος, καὶ τούτοις οὐ μόνον ἐπιρ- 
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ρῶσας τὸ ἑαυτῷ σπουδαξόμενον, εἰ μή που καὶ ὡς 

ὁμόγλωσσον ἑαυτὸν τούτοις ταῖς προκειμέναις ὑπο- 

ϑέσεσιν ἀποφήνας ἀνεπαχϑέστατα τὸ ἔργον συνεπε- 

θάνατο. ἃ γὰρ οὗτος τὰ νῦν συμβουλεύειν προεί- 

λετο, ἐκείνοις προδιηγορευμένον (- να) ὑπέφηνεν, 

λεληϑότως ἐκ τούτων φιλοτιμούμενος ἑαυτὸν παρί- 

σϑαι (παρισῶώσαι) τοῖς προεφωδευκόσι. τὰ νῦν αὐ- 

τῷ πρεσβευόμενα. τοιγὰρ τῇ πρὸς τούτους κοινο- 

λογίᾳ. ἐν οἷς τῆς βασιλείου βιοτῆς τὲ Δαὶ τάξεως τὰ 

παράσημα διεξήεσαν, οὐχ ἧττον καὶ οὗτος τὸ μεγα- 

λαυχεῖν ἐπεσπάσατο, πεφυκότος εἰς ἅπαν τοῦ κατ᾽ 

οὐδὲν ὑπαλλάσσειν τὴν εἰσήγησιν τῶν ἐν τῷ ζῆν 

προτερημάτων ἐνάμιλλον παριστάνειν καὶ τοῦτον 

ἐκείνων τῶν προκαταρξάντων βιωφελῶν οὕτω ῥη- 

μάτων. τί γάρ φησιν ὃ “Ασκραῖος ποιμήν; ἐσϑλὸς δ᾽ 

αὖ κἀκεῖνος. ὃς ἄλλου εὖ εἰπόντος πείϑεται. 

Συντόμως τὸ προκείμενον τοῦ εὐπαρακολ ουϑή- 

του ἕνεκα οὕτω προσακτέον. Ζ]έων οὗτος ὁ Πρου- 

σαεύς οἷς οὐκ εἶχεν ἐγκαλλωπίσασϑαι περιαυτολογίᾳ 

φημί, ὥσπερ ὁ Πύλιος Νέστωρ. ἐπεὶ καὶ τοῦτο εἰς 

ἀναντίρρητον τοῖς συμβουλεύουσιν ἐπακολουϑεῖ 

ὑπὲρ τοῦ εὐπαράδεκτον εἶναι τὴν ἀπὸ τῶν κρειττό- 

νῶν παράκλησιν; οἷς οὖν οὕτω παράγειν οὐκ εἶχε, 

τέχνῃ τοῦτο κατήνυσεν. σύμφωνον ἑαυτὸν ἀποφαί- 

νῶν τοῖς περὶ βασιλείας εἰρηκόσι σοφοῖς καὶ ὅπως: 

χρὴ βασιλείαν μετιέναι. τὸ γὰρ ὁμόγνωμον καὶ ἰσό- 

τιμον τοῖς προαπηγγελκόσι τὰ κεδνὰ ταῦτα βουλεύ- 

ματα, εἴ τι τῷ ̓ 4σκραίῳ πιστεύειν (δεῖ) ποιμένι. 

Ζίωνος τοῦ Προυσαἕως βίος. οὗτος ὃ Δίων 

Προυσαεὺς ἦν Προύσης τῆς κατὰ τὸν ᾿“σιατικὸν : 

Ὄλυμπον σὺν ἀγισίᾳ (συναγκείᾳ) τοῦ ἐς ϑάλασσαν 

ἀποβλέποντος ὄρους τοῦ Κιανοῦ κόλπου περιειλημ- 
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μένηβ» ἥτις καὶ ὕδασέν ἐστιν ὅτι πλείστοις κατάρρυ- 

τορῦ ὑπὸ τῷ ἑἕἑῴῳ τοῦ τείχους μικρὸν ἄνω τοῦ ἄστεως 

ἀπὸ πηγῆς ἀϑρόου ῥεύματος δαψιλέστατον ὀχετὸν 

ὑπολαμβάνουσα καὶ τούτῳ τοὺς ἐνοικοῦντας εἰς κό- 

ρον δεξιουμένη. παῖς μὲν οὖν ἣν Πασικράτους, σο- 

φιστὴς δὲ τὸ ἐπιτήδευμα. (Πϊπὸ Ρμῃοιίαπι ἀοβουῖθί! ουπι 

εἶ νατί οἰαιθα5:) οἵ δὲ κατὰ τὸ παρὸν τεῦχος εἰς ὁγ- 

δοήκοντα συγκεφαλαιοῦνται. Χρυσόστομον δὲ αὐ- 

τὸν ἡ κατ᾽ ἐπεῖνο γενεὰ τὴν ἐπίκλησιν ἀνεγνώριξεν. 

εἰσὶ δὲ οἱ πλεῖστοι τῶν λόγων αὐτοῦ τοῦ συ μβονλεν- 

τικοῦ εἴδους. συμπαραπλέκει δὲ τούτῳ καὶ τὸ οἷον 
, χ ᾽ “Ψ ᾿ “-" - " ἃ ’ 

δικανικὸν, ᾧ καὶ αὐτῷ τὴν ἑαυτοῦ ἀρετὴν ἐνυφαΐένει 

καὶ μάλιστα κατὰ τὸν Ῥοδιακόν. δριμὺς γάρ ἐστι 

κατὰ τούτων τοῖς ἐνθυμήμασιν, καὶ τὸ συνεστραμμέ- 

νον --- χαρακτῆρα σωξων --- γονίμου ὑποσημαίνων -- 

εὐφυῶς ἁρμοξόμενος, χαίρει δὲ καὶ μυϑολογήμασι 

μάλιστα καὶ τούτοις τὰς παραινέσεις πλέκει --- αὐτὸν 

εὕροι -- μύϑοις ἀποχρώμενον, ἀφελὴς οὖν ἐστιν, ὡς 

εἴρηται τὰ πολλὰ ταῖς τε ἐννοίαις καὶ ταῖς καϑωμιλη- 

μέναις καὶ ἐπιπολαξούσαις λέξεσιν --- ἐκκλείει ἰδέας 

-- τὸ μὴ οὐχὶ ἀντὶ πολιτικοῦ --- διαπλάττειν, εἰ μή 

που καὶ τοῦτο ἐπὶ ταῖς ἁρμοξούσαις ὑποϑέσεσιν. 

τοιούτοις προοιμέοις ἀναχωροῦν τῆς εἰς ἅπαν μέμ- 

ψεῶς ἀπολύοιτο τὸ ἔργον. 

Περὶ Δίωνος καὶ τῶν κατ᾽ αὐτὸν καὶ τῆς τοῦ 

λόγου αὐτοῦ ἰδέας. Ὁ “Δίων οὗτος ἦν μὲν Πρου- 

σαεύς, Προύσης τῆς πρὸς τῷ Μυσῷ Ὀλύμπῳ, πρὸς δὲ 

τῇ ἄλλῃ σοφίᾳ καὶ τὰ περὶ λόγους ἐπήσκητο καὶ λέ- 

γειν σχεδίέως εἰς ἄχρον τῶν καϑ᾽ ἑαυτὸν παρεόκευ- 

ασμένος ζηλωτὸς ἃ ἅπασι καὶ ἀπόβλεπτος ἤν. ταύτῃ 

τοι καὶ τῇ τοῦ λόγου χρησάμενος ῥύμῃ, καὶ πρὸς Νέ- 

ρῶνα ὑπὲρ τῶν ἑαυτοῦ παρρησιασάμενος φίλων, ἀει-- 
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φυγίας (ἀειφυγίαν Ῥατί8. 2955) κατεδικάσϑη καὶ ἣν 

τῷ ξημιώματι. ἐπίτιμος τούτῳ ἐς τε Οὐεσπασιανὸν 

ἡ Ῥωμαίων εὐτυχεῖ (εὐτύχει) πολιτεία, ᾧὡ συγγενό- 

βενος κατὰ τὴν Νειλῷαν ᾿Αἡλεξανδρειαν καὶ πολλὰ 

τῶν βασιλεῖ ὑποϑέμενος ἀνηκόντων τέλος καὶ τοὺς : 

παρόντας βασιλικοὺς λόγους αὐτῷ ἐξεπόνησεν. Χρυ- 

σόστομος δὲ κατὰ τὸν λόγον οὐχ οὕτως ὅσον διά τι 

σύμπτωμα ἐπὶ τὸ εὐσχημονέστερον. μεταποιούμενον 

ἐκληϑη. τῇ γὰρ ἀπὸ τοῦ στόματος ἀποφορᾷ οὐ πάνυ 

εὐτυχεῖ ἐχρῆτο. ὡς δὴ καὶ ἄλλοι πολλοί, καὶ ὁ τοὺς 

λόγους δϑεῖος ἀπαγγέλλει ἀνήρ. φησὶ γὰρ περὶ αὐτοῦ 

ἐν ἰαμβείοις αὐτοῦ οὕτως. 

Δίων ἀνέπνει. φασίν, οὐ μάλ᾽ ἡδὺ τι" 

τοῦτον λέγω Ζωνα. οὗ πολὺς λόγος. 

χαὶ τοῦτ᾽ ἐκερτόμησε τῶν τις ἀστικῶν. 

τὸν δ᾽ ὡς ἰδεῖν γυναῖκα τὴν αὑτοῦ. φράσαι, 

Τί τοῦτο; οὐ γὰρ ἔφρασας μοι τὴν νόσον. 

καὶ τὴν σὺν ὃ ὁρκῷ; Τοῦτο πάντων ἀρρένων. 

εἰπεῖν. τὸ σύμπτωμ᾽ ὠόμην, οὐ συῦ μόνου, 

τοσοῦτον ἀνδρῶν καὶ φίλων ἀποστάτιν. 

ὁ γὰρ λύγος δίδαγμα τοῦ σεμνοῦ τρόπου. 

ἀντὶ τοίνυν τοῦ Ὀξόστομος ἐλέχϑη εὐφήμως Χρυσο- 

στομος. ") ἰδέᾳ δὲ κέχρηται συγκράτῳ τοῦ λόγου 

Πλατωνικῇ καὶ “υσιακῇ. οὔτε τὸ διηρμένον τοῦ 

Πλάτωνος τῆς “υσιακῆς ἀπολύων ἁπλότητος. οὔτε : 

κ) ὅΘοδο!. [μποϊδηὶ Ηοτπιοίίπι. ο. 84, οδάθπι ἀθ ὅθ!οπα ϑ'υγα- 

ουβᾶπ0 ΠΑΥΓΔΗΙΪΒ : Τοῦτο καὶ περὶ “Δίωνος ἱστοροῦσιν τοῦ 

Προυσαέως, ὃν καὶ διὰ τοῦτο κατ᾽ εὺφ ημισμὸν Χρυσόστομον 

ἐπωνόμασαν. Ἐπιπαρῖα5 Υἱί. ϑορῃι. Ρ. ὃ: Δίων ὁ ἐκ Βιϑυνίας, 

ὃν ἐπεκάλουν Χρυσόστομον. ᾿ΤΘΟΔΟΓᾺΒ Ῥγοάτγοπιυβ Νοίϊοοβ 

εἰ Εαίταϊΐβ νοὶ]. δ, Ρ. 54: ᾿Ἐϑαύμαξεν ὃ Ἕλλην τὴν Δίωνος 

γλῶσσαν καὶ χρυσῆν αὐτὴν ἀπὸ τοῦ πράγματος προσηγόρευ- 
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τὸ ἡυσιακὸν εἰς ἁπλότητα ἐπιτετηδευμένον τῆς Πλα- 

τωνικῆς σεμνότητος ἀποστερῶν, ἀλλὰ καὶ σεμνολο- 

γῶν μετὰ ἀφελείας καὶ τὴν ἀφέλειαν ἐξαίρων διὰ 

σεμνότητος. 

ἰ ϑαυϊάαβ ἱπ ν.: Ζέων ὁ Πασικράτους, Προυσαεύῦς, 

σοφιστὴς καὶ φιλόσοφος, ὃν Χρυσύστομον 
ἐκάλεσαν. 

ἀντεποιεῖτο, ὃ σεμνότητος ; ὡς καὶ λεοντῆν φορῶν 

προϊέναι. ἡν δὲ λεπτὸς τὸ σῶμα, καὶ διέτριψε τὸ 

πλεῖστον παρὰ Τραιανῷ τῷ Καίσαρι; ὡς καὶ συγκα- 

ϑέξζεσϑαι ἐν τῷ βασιλικῷ ὀχήματι. ἔγραψεν: Εἰ 

φϑαρτὸς ὁ χύσμος, Ἐγκώμιον Ἡρακλέους καὶ Πλά- 

τωνος. Ὑπὲρ Ὁμήρου πρὸς Πλάτωνα δ΄. Περὶ τῶν 

᾿Αλεξάνδρου, ἀρετῶν η΄. Βτονίυ5 Επάοοία Ρ. 195, 486 

οπιΐβ8ο καὶ Πλάτωνος. ἴθ πρὸς Πλάτωνα λόγους τέσ- 

ὃ σαρας -- ἀρετῶν λόγους ὀκτὼ καὶ ἄλλα. ΓΕετικὰ 

Ὠίοπὶ (αββῖο ἐτίθαθαίθπι ϑαἰάαπι ποίανὶ Ρ; 815. 

σεν. τ ἰδ: 4.: Τὴν δ᾽ ἱεράν σου γλῶσσαν, ἱερομνήμον, διω- 

νίζουσαν μὲν δίχα τοῦ μ“πνν καὶ χρυσίζουσαν κ. τ. "" 

Τχοίζος Εχος. 1]. ῥ. 155, 18, αυσπὶ Ρ. 12, 17 ίοπεπι Χρυσό- 

στομον νοσδίαπι ἀἰχίβϑοί, αὐάϊι: Καλούμενον τὸν 4ίωνα τοῦ- 

τον Χρυσόστομον αὐτὸς κατονομάξω κοπρόστομον, ὅτι ἐν τῷ 

Τρωικῷ τραχέως Ὁμήρου καϑάπ (τεται). 

ΕΧ ΤΗΕΟΠΟΒΙ ΜΕΤΟΟΘΗΙΤΑΕΙ 

ΜΙΒΟΒΙΙΑΝΕΙΒ 

Ῥ. 141 ---149. 

Περὶ Δίωνος. ᾧ ᾧ Προῦσα πατρίς; πλεῖστ᾽ εἴρηται 

Συνεσίῳ. καὶ ἴσασιν, ὅσοις τὰ ἐκείνου πάντως σπου-- 

δάξεται. τῆς τε σοφίας αὐτοῦ πέρι καὶ τῆς τοῦ βίου 

αἱρέσεως πρώτης τε καὶ δευτέρας καὶ ὅ,τι δήποτε 

τῆς τοῦ βίου μεταϑέσεως αἴτιον τῷ ἀνδρί, μᾶλλον ! 

δὲ μετ᾽ ἀληϑείας ἐρεῖν ἴσασί περὶ τούτων: ὅσοις τὰ 

Δίωνος ἐπιμελές ἐστιν εἰδέναι βιβλία. πλεῖστά τε 

καὶ διαφόρου κατὰ τὴν ἑρμηνείαν ἕξεως. ἐξ ὧν τήν 

τε κατὰ τὸν βον τοῦ ἀνδρὸς ἱστορίαν ἔχομεν ΄συλλο- 

γέζεσθαι καὶ ἅμα τὴν διάϑεσιν τῆς σοφίας αὐτοῦ. 

νῦν μὲν ῥητορικῶς ἐπιχειροῦσαν, νῦν δὲ φιλοσόφῳ 

πρέπουσαν, ἅμα δὲ καὶ τὴν ἐργασίαν τῆς γλώττης 

κατ᾽ ἀμφότερα προσήκουσαν, μηδὲν ἧττον ἐπαινεῖ- 

σϑαι κατ᾽ ἀμφότερα δικαίαν; ὡς κατ᾽ ἄμφω καιροῦ 

τυγχάνονσαν, καὶ μὴν ἔτι, κἂν εἰ μετ᾽ ἐνστάσεων 

καὶ σκοπῶν οὐχ ὁμοίων ἀλλ᾽ ἀκολούϑων πρὸς τοῦ 

βίου τὴν ἐφ᾽ ἑχάτερα πρόϑεσιν, ἀλλὰ καὶ ὅμως αὖ- 

ϑις ἐμφερὲς ἔχουσαν τὸ χρῶμα καὶ τοὺς ἐπιφαινομέ- 

νους τοῦ λέγειν τύπους καὶ τὴν ἐν τῇ φωνῇ ΝΗ 

σιν. ἀλλ᾽ ἔμοιγε τοῦτο νῦν ἔπεισι σημειοῦσϑαι, καὶ 

πολλάκις γὰρ ἐπεσκεψάμην καὶ τὸν βουλόμενον 

προσέχειν ἀξιῶ τὸν νοῦν καὶ συλλογίξεσϑαι, ὅτι δὴ 

τῶ ἄνδρε τώδε. Δίων τε καὶ Συνέσιος; περὶ τὴν φω- 

νὴν κατ᾽ οὐδὲν ὡς εἰπεῖν ἐοικότε πλεῖσϑ᾽ ὅμως ἔχε- 
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τον κοινά. καὶ χαίρει μᾶλλον Συνέσιος Δίωνι δεύ- 

τεροὸς ἐπιὼν αὐτὸς καὶ οἷς Ζέων λέγει. καὶ δῆλος 

ἐστιν ἐν οἷς περὶ αὐτοῦ “ίωνος μέμνηται. καὶ μέ- 

μὠνηταί γε οὐχ ἅπαξ οὐδ᾽ ἐν παρόδῳ λόγων οὐδ᾽ ὅπως 

5 ἔτυχεν ἐπελϑὸν, ἀλλ᾽ ὅ γε δὴ μάλιστα τέρπεται μεμνη- 

μένος. καὶ τῆς τοῦ ἀνδρὸς γλώττης δῆλός ἐστιν εὖ 

μάλ᾽ ἀλ ὠὥσιμος ὧν; καίτοι γὲ χρώμενος αὐτὸς ἄλλως 

ἢ κατ᾽ ἐκεῖνον χαὶ μηδ᾽ ὅλως ῥητορικῶς σ σπουδάξων 

καὶ τεχνιτεύων ὁτιποτοῦν ἐπὶ τοὺς ἀκούοντας ὡς ἄρα 

ΖΔίων αὐτὸς μάλιστα τῇ τέχνῃ σπουδάζει. καὶ σφόδρα 

ἐστὶ τὸ δραστήριον αὐτῷ κατὰ ῥήτορας ἐν τοῖς πρῶ- 

τοις τῶν αὐτοῦ συνταγμάτων μήπω δὴ τότε τῇ φυ- 

λοσοφίέᾳ προσνεύσαντι καὶ προσϑεμένῳ., μηδὲ μὴν 

ὅλως κατὰ τὸ λογοειδές ᾧ καϑάπαξ χρῆται καὶ κα- 

: ταγγέλλει τὰ βέλτιστα τοῦ νοῦ. καὶ ὅσα κατὰ φιλο- 

Φφοφίαν ἐστὶ γόνιμος. ὑποχαλῶν ὅλως εἰς τὸ ὕπτιον 

καὶ λιτότητι ταῖς τῶν πολλῶν ἀκοαῖς οἰκειούμενον. 

ὥσπερ ἄρα καὶ τοῦϑ᾽ οὑτωσὶ Ζ] ων καὶ φεύγει τὸ 

διηρμένον καὶ μεστὸν ἐπίτηδες καὶ κατὰ φύσιν. καὶ 

μάλιστ᾽ ἐν οἷς κατ᾽ αὐτὸν ἀμέλει Συνέσιον μετὰ φι- 

λοσύφου προϑέσεως φϑέγγεται ἐν τοῖς δευτέροις δη- 

λονότι τοῦ βίου. Συνεσίῳ γὰρ τοὐναντίον ἡ φωνὴ 

καϑάπαξ τετόνωται καὶ φεύγει μᾶλλ ον ἁπάσῃ σπου- 

δῇ καὶ πᾶσι τρύποις τὸ ἔϑιμον, κἂν ταῖς εὐτελεστά- 

50 ταις ἔστιν ὅτε συμβαῖνον, ἐννοίαις ὀγκοῦσϑαι χαίρει 

χαὶ διαίρειν ἑαυτὸν ἀμῃγέπῃ πειρᾶται μὴ πράττειν 

ταπεινὰ παντάπασι μηδ᾽ δὐπεριφρόνητα τῇ διαϑέσει 

τῆς ἑρμηνείας σπουδάξειν. καὶ τοίνυν οὐδ᾽ ὁπωσοῦν 

ἀφελείας αὐτῷ μέτεστιν, ὅτι μὴ ταῖς ὑποϑέσεσι μο- 

ὦ νὸν ἔστιν. οὗ διατέϑησιν ἡδέως καὶ διὰ γλυκύτητος 

εἰς τὴν ἀφέλειαν γενικῶς ἂν φέρειν, ὁπῃοῦν δόξαι, 

καὶ τοῖς ῥήμασιν ἴσως ἄρα βραχὺ καὶ σπανίως. συν- 
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ϑήκῃ δὲ καϑ᾽ ὁτιοῦν οὔ. καὶ οὐκ οἶδ᾽ εἴ τις ἂν καὶ 

ἄλλος κατὰ Συνέσιον καὶ τὰ χαμερπῆῇ καὶ γλυκάξοντα 

συνέχειν τε καὶ σεμνύνειν ἀναφέρων τῷ δρόμῳ τὲ 

καὶ τῇ συνϑήκῃ αἱροῖτό τε καὶ δυναιτο᾽ Δίων δὲ 

πᾶν τοὐναντίον ὁρᾶται. ὅς γε καὶ τὰς ἀξιωματικὰς 

αὐτὰς ὑποϑέσεις ἀκόμψως καὶ ἀφελῶς προφέρειν 

εἴωϑεν. ἀλλὰ καὶ ὅμως ὑπεναντίως οὕτως ὅσον γ᾽ 

είς τὸ φαινόμενον τῆς ἀπαγγελίας τῷ 
λέγειν χρώμενοι 

οὐκ ὀλίγα τοῖς καλῶς ξυνορῶσιν ἔχουσι κοινά, καὶ 

καϑὼς ἔφην, ὁ δεύτερος ἥκων Συνέσιος αὐτὸς ἐπιει-- 

κῶς χαίρει τῷ 4 ωνι. καὶ οὐ λέγω νῦν κατὰ τὴν 

φιλόσοφον ἀμέλει πρόϑεσιν, καὶ τοῦτο μὲν γάρ, ἀλλ᾽ 

ὅτι καὶ τὸ γόνιμον ἄρ᾽ ἑκάτερος ταῖς αὐτὸς αὑτοῦ 

ὑποϑέσεσιν ἐμφερὲς ἔχουσι. καὶ ταῖς ἐπιβολναν τῆς 

γνώμης. εἰς τὰ παραπλήσια φέρονται.
 καὶ μάλιστά γε 

τῷ κατὰ τὴν ἑρμηνείαν ἤϑει κομιδῇ ἀμ τοὺς 

λόγους αὐτῶν παϑητικοὺς ποιοῦσι καὶ γοητεύειν 

εὺ μαλ᾽ ὡς ἀληϑῶς τὸν ἀκροώμενον οἵω τ᾽ ἐστὸν 

ἄμφω. τόγε δὴ καὶ ἴσμεν ἅπαντεβ; ὅσοι τῶν λόγων 

αὐτῶν πεπειράμεϑα. καὶ εἰ μὴ νεμεσήσαι τις ἴσος 

ὡς ἐρῶ, πολλάκις δὴ καὶ τοῖς αὐτοῖς ὁ δεύτερος οἷς 

φϑάσας ὁ Δίων ὁρᾶται χρώμενοβ : καὶ οὐ φείδεται 

οὐδ᾽ αἰδεῖται τοὺς ἐποπτεύοντας. καὶ μὴν οὐ κατ᾽ 

ἦθος ἄρα μόνον οὕτως ὁρᾶται χρώμε
νος. ὃ νῦν ὁ λό- 

γος ἠβούλετο, ἀλλ᾽ ἔτι πω καὶ ϑαυμαάξω μάλιστ᾽ ἔγωγε " 

ξυνορῶν, ὅτι καὶ νοήμαϑ᾽ ὅλα τῶν 4έωνος ἀφαιρεῖ- 

ται Συνέσιος εἰς κατασκευὴν ὧν ἑκάστοϑ᾽ αἱρεῖται 

καὶ σπουδάζει, μάλιστα δὴ καὶ περ
ὶ τῶν αὐτῶν σπου- 

δάξων καὶ τὴν ἔνστασιν ἔχων ὧν καὶ Δίων αὐτός, καὶ 

κρατύνει τὸ προκείμενον ταὐτό γ ὕν, ὃ καὶ 4 έωνι; ἢ 

διὰ τῶν αὐτῶν ἐννοημάτων καὶ ἐπιχειρήσεων. ὧν 

φϑάσας ἐκεῖνος ἀνύτει προενεγκῶν, ὡς ἀληϑῶ
ς βέλ- 

10. [, 
24 
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τιστα πρὸς τὴν χρείαν καὶ οὐ ποιεῖται μόνον τὸν νοῦν ᾿ς ἀξιούμενον ἐπέτηδες πλάττεσϑαι τὸ ἀφελές τὸ καὶ 

ἑαυτοῦ καὶ κοινόν. ἀλλ᾽ ἐνίοτε καὶ τὰ ῥήματα αὐτὰ ὕπτιον καὶ ἀποίητον" καὶ ὥσπερ δήτι ἄλλο ἄλλῳ τῶ; 

καὶ τὴν σύνϑεσιν ἔπειτ᾽ αὐτὴν τοῦ λόγου μὴ συγκα- καὶ αὐτῷ πρόϑεσίς ἐστι τὸ ἄκομψον, καὶ τὸ ϑαυμά- 

λύπτων ὁπῃοῦν, ὡς ἄρα ἀλλοτρίοις χρώμενος. καὶ σιον δεινότης ἐστὶν αὐτῷ κατὰ μέϑοδον ἡ ἀφέλεικ": 

ὁ ὁρᾶν ἔστιν οὑτωσὶ πλεῖστα μάλιστα καὶ κατ᾽ ἄλλα καὶ κατὰ φύσιν δοκοῦσα πολὺ μᾶλλόν ἐστιν ὑποκρί- 5 

τῶν βιβλίων ἀμφοῖν. ὁ δ᾽ οὖν βασιλικὸς Συνεσίου, σεως ἔργον, καὶ τὸ πειστικὸν αὐτὸ μᾶλλον πράττει τῇ 

οἶμαι, καὶ ῥδᾷστ᾽ ἔξεστιν ὁρᾶν, οὐκ ὀλέγα τῶν Ζ]έωνος δοκούσῃ γε ἀπλαστίᾳ καὶ τῷ φαινομένῳ ῥᾳδίῳ τὲ καὶ 

βασιλικῶν ἀποφέρεται κατασκευάξων τὴν πρόϑεσιν ἀτημελήτῳ,, καὶ τὰς ἐννοήσεις ἁπλᾶς ὡς εἰπεῖν προ- 

αὐτοῖς δήμασι, καὶ τίϑησιν ὡς οἰκεῖ᾽ αὐτοῦ Συνε- φέρων καὶ ἀκόμψως χρώμενος : ὡς ἄρα μηδὲν ἐννα 

ιο σέου, ἀλλ᾽ οὐ μὴν ὡς ἄλλου κατὰ χρείαν δή τινα πρὸς φροντίδι τινὶ μεϑόδου τινὸς καὶ διοικήσεως ξὺ μάλ τ 

πίστωσιν τῶν σπουδαζομένων, ὡς καὶ τοῦτ᾽ εἰώϑασιν ἐπηλυγάξεται καὶ λανϑάνειν πειρᾶται συνέλκων ἀσεί- 

ἐνίοϑ᾽ οἱ λέγοντες. ἀλλ᾽ ὅ γε δὴ Συνέσιος, ἧπερ εἴς στως τε καὶ ἀνυπόπτως τὸν ἀκροατὴν ἃ βούλεται; μή 

ρηται. μηδὲν εὐλαβούμενος, εἴ τις ἂν ξυνορῴη, συν- προσποιούμενος ἀγωνίξεσϑαι. καὶ δῆλός ἐστι μὲν 

υφαίνων τὸν λόγον ὡς οἴκοϑεν τρέχων ἅμα πρόσω οὕτως ἄρ᾽ ἔχων. εἴ τις οὐχ ἁπλοῦχῶς ἐμπίπτων εὖ 

ι. φασὶ καὶ ὀπέσω καὶ συνεχῆ μετὰ τῶν αὐτὸς ἀὑτοῦ καὶ ὁ μάλ᾽ ἀξιοῖ προσέχειν τὸν νοῦν οἷς λέγει. δῆλος δὲ 18 

γνησίων τῆς φορᾶς ποιούμενος. καὶ τοῦτο μὲν οὕτω. καὶ ὅτι δεῆσαν αὐτῷ πρὸς ἄσκησιν τοῦ λέγειν ἐκκαλέ- 

καὶ κοινά γε ἀμφοῖν τῆς φωνῆς οὐκ ὀλίγα. τὸ δέ γε σασϑαί τινα τῶν ἐπιτηδείων καὶ παραδοῦναι τους ἐκ 

πλεῖστον μάλιστα καὶ τοῖς πλείστοις δῆλον ἀπὸ τῶν τῶν πάλαι πρότερον δοκέμων καὶ τῶν ἔγγιστ᾽ αὐτῷ 

ἐναντίων ἰδεῶν καὶ διαϑέσεων τοὺς λόγους αὐτῶν καὶ οὐ πόρρω τῶν χρόνων λυσιτελήσοντας εἰς 0 προ- 

20 χρωματίξουσι. καὶ Συνεσίου μὲν εἴρηται πέρι, μέτρια τρέπεται τὴν εὐφωνίαν αὐτὴν δηλαδὴ καὶ τὴν τοῦ 30 

μέν, ἀλλ᾽ ἴσως γε τὴν εὐτονίαν ἀποχρώντως παρι- λέγειν ὡς βέλτιστα μελέτην. παρατίϑεται μὲν αὐτῷ 

στῶντα τῆς ἑρμηνείας τῶν λόγων, καὶ ὅτι, εἰ δή τις φίλους ἄνδρας. οἷς δέοι ἂν ἐν τοῖς βιβλίοις συγγίνε- 

καὶ ἄλλος. φεύγει τὸ ἀφελές, εἰ καὶ μὴ δεινὸς ἐστι σϑαι καὶ γυμνάξειν τὴν φωνὴν κατ᾽ ἐκείνους τυπου- 

μήτε κατὰ φύσιν μήτε κατ᾽ ἐπιτήδευσιν. φεύγει δ᾽ μενον, μάλιστα δ᾽ ἐπαινεῖ καὶ συνίστησιν εἰς τοῦργον 

5 οὖν, ὡς ἔφην, παντὶ τρόπῳ τὸ ἀφελές,. καὶ δύναται καὶ τὴν ἐπιμέλειαν ταύτην Ξενοφῶντα τὸν Γρύλλου, 35 

καὶ αἱρεῖται κατ᾽ ἔϑος ἐπίτηδες καὶ τὰ καϑάπαξ εὐ- τὸν ᾿ἀττικὸν μέν, εἰ δή τις καὶ ἄλλος. καὶ γένος καὶ 

τελέστερα τῶν πραγμάτων τε καὶ ἐννοημάτων ἐπι- γλῶτταν, τῇ δὲ τῆς φωνῆς ἰδέᾳ χρησάμενον μετὰ τῆς 

μδλείᾳ τινὶ τῆς γλώττης ἐξαίρειν ὁπῃοῦν καὶ λο- κατὰ φύσιν καὶ ἐν σκηνῇ καὶ δράματι ταύτης ἄφε- 

γοειδῶς ἀπαγγέλλειν. Δέωνι δὲ πλείστη πάνυ τοι λείας πάντων μάλιστα τῶν ἄλλων Ἑλλήνων παλαιῶν 

80 τῆς ἀφελείας ἐπιμέλεια τῷ λέγειν, καὶ κατὰ φύ- τε χαὶ νέων καὶ ὅσοι κατ᾽ αὐτὸν Σωκρατικοὶ καὶ μετα 80 

σιν μὲν οὕτω ταῖς ἀληϑείαις χαέρει, ἀλλὰ καὶ πολὺ φιλοσόφου προϑέσεως ἐβίωσαν καὶ ὅσοι κατ αὑτον 

τοῦτ᾽ ἔργον αὐτῷ καὶ σπουδῆς πάσης ὡς εἰπεῖν πάλιν ῥητορικῶς. οὕτω δὴ κἀντεῦϑεν ἐκβῇ βιαμμ!}} 
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καὶ πιστοῦται τὰ περὶ αὐτοῦ νῦν ἡμῖν λεγόμενα. οἷς 

γὰρ χαίρει καὶ οἷς ἥδεται ξυνὼν καὶ φίλους ἄνδρας 
καὶ οἷς τὰ βέλτιστα βούλεται. προτρέπεταί γε τοῖς 
αὐτῶν χρῆσϑαι. τοιοῦτος αὐτός ἐστι πάντως ταῦτ᾽ 

ἐπαινῶν οἷς χρῆται, καὶ χρώμενος αὐτὸς τέως οἷς 
καὶ τοὺς ἐπιτηδείους προσέχειν βούλεται. οὐ γὰρ 
ἄλλοις βελτέοσιν ἢ καὶ αὐτὸς ἐχρήσατο προσέχειν 
ἠξίωσεν ἄν, οὐδὲ φίλους ἔκρινεν ἂν ὥστε καὶ τῶν 
καλλίστων δι᾽ ἑαυτοῦ τυχεῖν πλεῖν ἢ ἑαυτόν. οὐδὲ 
μὴν αὖϑις, ὧν ἑαυτῷ βελτίστων ὠήϑη, τἀναντία πα- 
ρετέϑετο φίλοις, καὶ μάλιστ᾽ ἀδικεῖν ἄνδρας ἐπιτη- 
δείους ἐπειρᾶτο σφόδρα τιμῶντας αὐτὸν καὶ πειϑο- 
μένους ἀνυπόπτως, ὃ μηδ᾽ ἐχϑροὺς ἀδικεῖν τῷ βίῳ 
προϑέμενος., καὶ πάντας εἰς τὴν αὐτὴν αἵρεσιν φί- 

15 λους τε καὶ μὴ συμπείϑων. 

ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΥΌΜΝ. 

ΛἈοαδδομπιὶα 399 12, 2 184 12, 14. 
Ἀσδηϊιυδ 208 21]. 

Αομδοὶάοϑ δ] ἴα Τγηᾶατγοὶ 2 197 17. 
ΔοΒδοογσα. ὈοΙαὰ οὐ Ττνοΐδη 8 

17. 10, 
Δομρίοιϑ 2 190 23. 

ΔΟΝΝΠο5 22 18. 345. 175 19. 177 

1. 2 185 1 5644ᾳ. ἃ Βογγγ θη 115 

οὐ 5 2 51 4. οοἴον οἱ [ογι 581- 

τὰ 155 80. [οτιῖϊβ δὲ ῬΌ!οΠοΥ 
398 31]. 329 13. Ποτοϑ 2 2942]. 

πο ἀοπιὶ βοποϑοοτο 349 28, 

ὠκύμορος 8328 8. ΑΟἢ}Π15 οἱ Ρὰ- 
ἰγοο!! απιϊοϊιϊα 2 2604 80. ἰηϑυϊα 

2 51 6. ἱτὰ 2 179 2. ρυϊομνιίαἀο 
αἰΐα αιᾶπι Ηφοίονῖβ 902 14, 5ίἰὰ- 

ἰυ6 370 1. 
Αογαίῃ 394 13. 

Δογοουτγίηίμ5 90 ὅ. 2 251 18. 

Αοίδοου 158 14. 2 802 19. 

ἈΑοίον [οἰ 2 159) 28. 

Αάδηρηβοϑ 2 181. 20 27. 87 18. 
ΔΑἀϊπιδηία5 2 2θὅ 1], 

Αἀοπὶα 2938 27. 2 9) 02 25. 

Λάταβίυβ 2 170 4. 

Αἀιῖα 208 19. 

ΛΑἀαυϊαιϊο 18 14. 

Αοσδο 318 9. Αδρθθηβοβ 2 18 !, 
Λορϑοὶ 2 30 22. 2081. 5718,28. 

Ἀδαΐα 289 8. 
Λερίβιῃυβ 206 1921, 200 16. 2 

2.1 18, 
Δοσγρίίι8. πη Β᾽ 6.15 485 4, 

Δοσυρεὶ 485 9. ἴμ ὀχογοῖία Ῥρογϑίοο 

2 Ὁ, δἰ 5 ἰθυγαπὶ οοἴσηι 2 210 

18. Αοργρίϊι5 ἰδρὶ8 2 286 11. 
ΑΘΘΥΡΕΝΙ τηράϊοὶ ΠΡ 2 273 28, 
ΑΘρυριὶϊὶ βδοθγάοιϊβ Παυσαίϊο ἀρ 
Ττιοῖα 177 14 56ε4ᾳ. Αθργριϊοτγιτη 
βδοογάοίθβ 2 140 28. Ἀεργρίϊο- 
τη δἰ πη αογα 2 240 26. 

Αρθρυρίυβ 879 1. 989 8, 4128. Ηε- 
Ιοηᾶ ἴῃ Αοουρίο 2 289 24. ἴῃ ρὰ 
γοηδηδὶ Μοποίαυβ 2079. Αορσγριὶ 
δραϊβοῖα 2 8 27. Αεργριὶὶ Καπή- 
λων πολις 240 24. ἈΑοργρίιπι 
δάϊι 1ο 180 8. Αδργρίτπι οαρὶϊ 
ΑἸοχδηάον 319 8. 

Αδηθδβ8 18920. 102 8, ΠΑ] ἴδ) οὁ- 
ουραὶ 207 92. 

Ἀϑοϊάθ ρου! Μυ ΠΘηδοὶ 2 128 8. 
Αθοϊαπὶ τὸχ 2 177 10. 
Αθοὶι5 2 208 0. 
Αϑνορϑ 200 10. Αφγόρδο 2 259 27. 
Αδβομίηθβ ϑοογδίϊοιβ 148 23, 
Αδϑουϊαρῖιβ 100 14. 
Αδϑορὰβ 2 θ 4. 
Δοιμΐοροβ 418 22. δυγὸ δραυὴάδη- 

(65 2 280 19. 
Αοἰμϊορία 180 81, 200 10. 418 9. 
Αοίϊνα 179 28. 184 4, 19. 
Ἀθιο} 15 (Π ἰδηῖνα) 2 285 ὃ, 
Ἀδιοϊογυπι ἰδου! ίογοβ 2 212. 290, 
Αΐοαο ἀδβογία 91 11. 

Αραπιθπιποη 22 18. 2414, 200 14. 
Αὐρίνογαπι οἱ ΑΘΠδθουιηὶ τὸχ 2 
178 ὅ 5644. οοηἰθηιρίβ ἃ Τνοϊᾶ 
γοάυχ 9000 18. ἱπιουΐδοιιβ 2 22] 
19. 

Αρεβιαὺβ 2 177 28. δ00 17. 

τῷῦ --- -- 

Ξε ΞΕ βξξῆ;::- ρρεσιῖε τι: -ἀὐτωξεξ -, Ξ- τ-.-- ἧς Ξέξεειεε. 
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Αρίδορμοη 227 20. 2 1609 4. 
Αἰαχ 34 9. 175 20. αὖ Ηδοίοτο οὐ- 

οἶδυ5 201 10. 2304 32, Αἰὰχ ἴ,0- 
ΟΥ̓ 515 428 4, Αἴδοθϑ ἀπὸ 10217. 

ΑἸοδοὶ βἰδίπα δῖα ἀἴοι! θγοι 5 Τ|16- 
18 Ροβὶία 975 28, 

ΑἸοδιθηο5 227 19. 

ΑἸοϊν δου 00 19. 812 13. 231} 

10, ΟΠΝαϊοοροσοη 2 804 2 " ΑἸ- 
οἱ ᾽α ἀἶ5 Ρα! οσμο 2 2314 20. 

ΑἸοΐπουβ 170 13, ΑἸοϊποὶ τόσα 27 
32. 2 280 2. 

ΑΙοπιδόου 2 200 0. 281 1, 12. 
ΑἸοπθδ6 δὲ ον ἵ, θοῦ 6513 12 

ΑἸδοιονῦ 2 491. 

ΑἸΙοχαηᾶθυ ἴον]5 ἢ, 
ἢ 20. 177 20. 291 28. 29423. 

5302 2, 432 28, Ηδρίρηδη βθοι πὶ 

ὕπο 2 7 92. 

Α]οχαηᾶάθυ Μ.1. 
γ ΠΟΘ οΥ σοτϊητηοίιβ 1 2. 

σοαοηυπι ἀδοου 312 8 ΘἸΠὶ 
Ὀιοσθηθ ΘΟΠοααμίιΒ 63 22. ΤΌΠΟ 
Ευγορᾶθ, Αβίαθ, Αἰτίοδθ ροιϊτὶ 
συρίοθαὶ 78 3, ἴῃ Αϑἴδπι ἰγδη85- 
σγθβδη8 904 21]. ΑἸοχαπάτὶ Μ, 
Ἰηδο βίον Αὐ᾽δίοιθθϑ 2 145 23. 

ΑἸοχαπᾶγο Αὐἱβίοίὶθβ Ρογβυδάϑί 
υἱ διασίῖγα ἱπδίαυγοηπίαν 2 182 8, 
απ ΑἸοχαηάντο Μαοοάοηρθϑδ οθη- 
ἀυπι ΑἸοχαηάνίδι 422 30, ΑἸ6- 
χαηδτὶ Μ. οὐπὶ ΡὨ Π Πἶρρο ἀς ἢο- 
τΘγο οΟἰοαμπΐατη 109 8, τοῦ 2 
200 17. 212 12. [ποϊποτὰ 155. 

ΑἸοχαπάνὶδο ἱππαπιοτῦὶ ᾿ποοϊαο 409 

20, 410 19. ΑἸοχδηδτὶϊηὶ 422 31, 

438 20, 
ΑἸοδάδο 2 230 29. 

ΑΙδοα 2 231 10. 

Απιαϑὶϑ 2 80 32, 800 2. 7. 
Απιαζοῆθ Τποϑοὺβ ἀσοὶϊ ὈΧΟΥΘΗῚΣ 

1807. Απιδζοποθῖῃ οοοἰϊαϊὶ Νοο- 

Ριοίδιιιβ 201] 106. Απηᾶζομοβ 77 
ἘΠ ἩΥ ΌῚ Κ Ὁ 2]. 
ΑἸδΖΟῺ ἶ8 ζκκ μρν 1560 22. 

ΑἸοδιίῆθαο σοῦ 2 920 ῦ 27, 2900 1, 
Απιϊοϊια 18 14, 2 81 81, 

170 8. 174 23, 

α Τιμιοίμοο εἰ δ᾽ οἷποὸ 

Μεδ- 

Ἀπ δι θη685 143 93, 

ΙΝΌΕΧ 

Απιπιοηΐβ ἢ 5 ΑἸοχαπάου Μ, 67 16. 
ἰδηηρίαπι 94 22, 

᾿“μουσία Δ21 17, 
ΑἸὩΩρΡΗἰοἰγοπο8 2 2 801 10, 
ΑἸηρμίοη 1009 6. 2601 380, 
ὍΔ 10. Τ᾿. Σ 215 Ἰ1. 

ΑἸ ρἶρο 5 23 20, 
Απγηίαθ ΡΒ ΠΡ ραίον 2 ϑ0ῦ 12, 
Αὐγηίονῦ 22, 20 
Απδοϊιαυϑὶϑ 415 ὅ. 

ΑΠΗΧΑΡΌΓΔΒ 2 140 ἐἰῤ 
ἀϊοίαπι 2 803 2 

ΑἸΔΧδγοδα5 2 300 ἼΙ. 
1 Γ6}1οἱϊ45 2 211 81. 

Αησδηὶ 805 ὃ. 

Απίοπου 182 80. 104 23. 
φῦ 20. 

Απιϊσοθηϊάαϑ, Κ΄. ΤΠ δπὰ5 {ἰδίσθῃ, 
Απιϊσοηθβ 2 251 18, 
ΔΒ ΘΟ α5 175 20 181 30. 

ΕΣ δ, νὺ τ». 
ἈΑπιΐϊηουβ 258 9, 
Δηιϊοομΐδο στοὰ 2 13Ὁ 
Απιϊοοιθηβοβ 91 30. 2 

10. 
Απιϊοο 382 29. 

204 2ῦ, 
Απιεϊραίγαπι ἰπἰογδοιγ5. ογαὶ Αἰ6- 
την 2 212 91 

ἈΒαχϑ.γοὶνὶ 

208 10 

201 10, 

᾿. 
47 28. 1534 

Θεὸς 2 212 0, 

20.1 442,ὅ,17. 
γ΄.1 ἐν ψν. “ὦ 

Αηγίυβ 2 172 15, 17 19. 
ἈΡδιηθηβοβ 2 857 28. 
ἈΡΘ6Ι168 2 204 24, 20ῦ 10. 
Αρίβ 404 16. 
ΑΡΟΙο 8 8. 4109 22, παιήων 38. 

᾿Δλεξίκακος 34. ἰἱ. ᾳ. 801 847 
27. Αππρἢϊοηἶ8 Εἰ ΘΓΟΒ ἰπίουποὶν 
109. 7. Ατο ΠΟ πὶ ΜΈΒΔΓΙΠΙ 88- 
σογἀοίοιῃ ἀϊοὶξ οἱ ὁχ ἀραρίο οἰϊοῖὶς 
αἱ δὰπὶ οοοἰάοταὶ 2 8. 23 5, 88- 
Ρἱϑηίοηῃ ἀἰοῖι Ἐπγὶρίάοπι 249 30. 
ΠΥ πὶ Ττοῖδο ουουὶ 189 8, 86.- 
νἱὶ 2 218 12, ϑιογοπίογαιμη ἰγ- 
ΤΠ Πα πὶ αποπιοάο ΔρΡο τὶν 46 
20. νοίαΐϊὶ ρα 08 ὁΧ διγῖο ἰθιρ }ῖ 
ΘΧΡΘΙ 870 θΘ. ΑΡοΙΪο οἱ Μυδᾶθ 

209 !, 

ΑΠπδχᾶρογδο 

ΝΟΜΙΝΤΌΙ͂Ν, 

2 679, ἴῃ Αροϊ!ηθαι Ῥϑθϑηθπὶ 
ἴαοϊ! ϑιοογαίθβ 2 111 4, Αρο  η 5 
αἰα!οοίυ5 1083 82, ογδουίαηι 104 
9, 21. 1θῦὅ 8. Αἰποηϊδηβίθαβ οάϊ- 
ἰὰπὶ 400 21. ΑΡΟἸΠ 5. Βδοθγο 8 
Οαββαηάνα 218 2, Αρο!]πΐβ ἰτὶ- 
ἀθηβ 2 111, Αροϊ!ίποπι οοἰ πὶ 
Τάγβθη868 1 27. 

Ἀροϊ!!οάονυβ 57 30, 
ἈΡοϊ]οηΐα 2 4911]. 
Ααυΐα οοσποηήθη (Ρυτ ) 2.218 ὅ. 
Αὐαθθ5 'π οχογοίία Ῥουβίοο 72 9. 

418 28. 2 287 11, Ατάθυμπ νο- 
βίϊτι5 2 40.138. φρύγανα 2 10 18. 

Ανδαὶὶ 2 14 19, 52. 
Ατοδᾶθθ Αρδιηθηηοπὶ ρϑγθηΐεθ 2 

178 13. 
Ατοδάϊα 1,δοοϑϑηιοη 8 80 ΡΟ  ΠΪΠ6 

προσαίᾷ 277 8,14. οχ Αγοδαϊα 
δαῦυϑ 208 12. Αγοδάϊαπη ρου 
Τιαάοι 2 9 47 Ατοδάϊΐοα τη] 16 ὺ 
11 18. Ατοδάϊοιυβ ριἰθι5 2 48 22, 

Ατομοῖδὰβ 77 1 8, Ευτνὶρί θη ἃυ- 
οοββὶί 249 31, Αὐομοὶαὶ ἀϊβοίρυ- 
Ι05 ϑοοναίθβ 2 1090 20. 

Ασομ! οἴ υ5. ΔὉ ΑΡΟΪΠΪπ6 αποιηοᾶο 
ποπούδίιβ 2 ὃ 20ῦ. 

Αὐοορᾶριβ 2 158 10. 
Αὐρῖνὶ 1081,18, 8579 7. Αορἰδι να μι 

τοσοῦ ἰδοίϊαηι 200 20. Ἄραιπο- 
πηποηΐ Ῥδγθηίθβ 2 178 18 Ατεὶνὶ 
Βιιηὶ ΤΑΥΒΘη8685 2 1 18. 14 17. 

ΑΥρὸ πᾶνὶβ ἴῃ οογίδυιίηθ υἱοῖς 2 
207 4, 12. 

ΑΥροβ 180 27. 201 29. 2 1972. 
Ἰυποηὶϑ 2 200 19. ἃ" Ευγτβίμθο 

δοοὶρὶ! Αἰγθαβ 2 391 19. ΑὙρογαπι 
τὸχ ἤρδγου οβ 19 12. 

Ατίοη 287 138. 421 12, 2.298 ὃ 

10 8. 
Αὐβίθαβ 2 300 20. 

Αὐἰϑιϊἀο8 303 14, 2 140 106. Ατίι- 

5ι 118 Ἔχβι πὶ 2 228 0. Αὐἱ δι 8 
15.114 2 214 21. 

Ατὶβιίρρυβ 145 29, 
Ατἰβιοσίίοι 210 24. 388 19. 889 

10. Αὐἰβιορίιοη βίαίια 2 304 28, 

910 

Αὐδίοπιθηθβ 2 40 ὅ. 
Αὐϊδίοιοῖκα ΑἸοχαπᾶνὶ Μ, τπδρ βίου 

22 25,2 145 29, ΑἸοχδ πα ϊῸ δ ΡΗΪ- 
ΠρΡὸ ΡῬϑυβιιδάθι αἱ δίδϑῖγα ἰηβίδιι- 
γρηίυν 2 132 δ, Αὐἱβιοίθί θη ἰη- 
ἰογ ἴδοι Γὰ5 ογαὶ ΑἸοχϑπᾶον 2 212 
21. Αὐϊβίοιθ!ῖὶβ ορίβϑίοία 2 182 
Ὁ. 1.9. 21, 

Αὐἰδρἤθγηοβ 211 10. 
᾿Αβοϊορίδαδε 100 14. 
Αϑίἰα ἰοία ραγοὶ Ρειβὶβ 40 18, Αβίδθ 

ἀομιῖπα πηυϊον 2 212 10. Αϑῖ8 
ἰηοντίον 2 177 90. 

Αβἰαι!  οογὰ πὶ ἐμὸς μόν γοσῖδα 29 ὃ. 

Αϑβίυβ Ἡγυίδοὶ ἴ, 23.179 26. 
Αβϑυγία νοοᾶθυϊα 104 12. 

Αβϑυυὶὶ Ιυχυνῖα Ῥογθαμὶ 2. 9 18. 

αυδιηάϊι βουναὶ! 2 207 28. 
Αβίθγορδοιιβ 194 20. 
Αβίγαρε 200 26. 2 200 14. διυγεοὶβ 

οαἰθηΐβ νἱποίας ἃ Ογτο 2 292 18. 
Αβίγαπαχ 212 10. 
βυΉδαρπι περὰρόρνς Ῥοοροππθϑιη Ρο- 

ἰοηἰϊβϑίιηδο 2 197 20. οἰϊπι ἀο- 

γΐηα ατϑίατα 2 210 80, Εδγυπὶ 
μὴ: 2.211 δ. Αἰῃθηδο Μίπουνδθ 
9 206 16. Αἰ Θηατιιπὶ ΔΟΥΌΡΟ 5 
οἱ Ρτορυίαοα 90 10. Δπιθ 185 ἂν- 
815811. Αἰπμοπαυαπὶ δγοῖβ βίαίδθ 

ἃὉ Νότγοπθ δ] αίδο 594 7. ΑἰΠ6- 
ηἶ5Β Ἵππου καὶ κόρης ἀβατον 
491 15. Αἰῃοηδβ ἰγγαηηὶα [1θ6- 

γταπὶ ΟοΥίηί! 2 297 22, 
Αἰμοηΐθηβοα 280 8. αὐτόχϑονες μ 

209 24. οἰ᾿πι ἀἰβρουῦβὶ ρὸγ Αἰιϊ- 
οἂπι Παρ ἰθδπὶ 192 20, ααοπιοῦο 

Ρδιγῖϑπι ΠΙΔΘΉ 8 ΠῚ Τερονίηι 117 

4. ΑἸΒΘηἰθηβίππι ἀναρχία 298 8. 

ΑἸμϑηΐθηβοθ ὑϑαὰο δὰ ὑ00}8 ἀ6- 

ἀἰϊιοποιι 2 207 80. ρορίϊοα γί 

ΘΧΟΘΙΙθηΐο5 492 9. ΑἰΠοπί θη 5685 

ἴῃ {ποϑίτο 381 1. ποη φιλόπονοι 
432 8. αὐυοπηοᾶο ρυϊποῖρθ5 οἷν]- 
ἰαἰ185 νἱγοβ ἰνδοίδνουϊπὶ 2 202, 

21]1.-- 953.2]1, δά Αοδηίμιπι νἱοιῖ 

203 20. ροβὶ ρυρβπδηὶ δὰ Οπδ6- 

ΤΟΠΘΔΠῚ 86.185 Πἰθογίδι πὶ ΡΥΟΠΆΪ- 
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ἰππὶ 208 14, Αρπὰ Αἰπϑηΐθηβ685 
βίϑίια ΕἸ ΘΒ ηἰΐ πη γϑίδθ ριιουὶ 370 
80. Αἰποηΐϊθηβ685 οἱ ᾿,δοθὰδοιηοηϊὶ 
ἀδ ρεϊπείρδία οεγίαμι 2 70 10. ρτο- 
Ρι ον θυ ία Ὁ ᾿πϑυ! α ηἷβ οχί σοπὰὰ 
0611 φογιηὶ 2 70 22, 80 29, 1,6- 
Ρύϊη8 ἰόροπη τε οϊαηὶ 388. 14. 
Ρεγβὰβ βιιρουϑηὶ 80 ἰΐβαια βὰρ6- 
γϑηΐιγ 247 20. 248 23, ροβὶ "εὶ- 
[απ Ρεγβίοιαπι Ονϑθοῖαθ ργίποῖροβ 
2 67 80. ἴῃ 516}}}ὰ οαριὶ ἴῃ {Π|8 
εὐ Ῥεϊοροηπθβθο βουνίθηΐοα 2603 
14, 2291] 14, 510} ᾶπὶ οοσοιραιατὶ 
Οὐδ πὶ οοηϑιϊαηὶ 277 17. ῥτο- 
Ῥίον Βοογδίθιῃ τη8]8 δυιάϊαηι 2.13] 
28, ἴῃ {πΠδαῖγο οοηνὶοϊα αὐαάϊαηϊ 2 8 
22. ΔΌ ΤΙ ΘΠ ϊβίοο! δ δάάδοιϊ αἱ πιδεὶ 
ὀογίθηὐ δὲ Το ΤΥ ἰ πα πὶ οοἰδηὶ 
912 4. Αἰπθηΐθηβοβ ἰγγδηηΐάθπὶ 
ἀτγδοοῖδο τηθαϊἑδηίοβ οοογοθηὶ Όο- 
τ Ὠ} 2. 207 25, Αἰ ποηἰθηβίιπι 
ὈΓῸ5 οἱ γῈ8 ριϑβίδε 27 24, ἱπηρο- 
ΓΙ μη τηδνὶβ 2 214 22, Ἰἰὸχ ποπιθῃ 
ΘΧΡΟΌΠΘῚ οἷπβ ἰ θ6ἢ8. αυΐ σαρὶ 8 
ἀδηγιδίι8 [ποτὶ: 373 12, ΑἰΠ6- 
ὨΐΘηβίιση οὐπὶ αγῖο Ὀ6]} πὶ 312 
29. Αἰ ϑηϊθηβίυπι Τταρὶοὶ οἱ ὁ- 
πηΐοὶ 190 80, Αἰποπϊθηβὶθι5 οαϊ- 
ἂπὶ ογαου! πὶ 0 ΑΡρο πα 401 
21. 

Αἰποηοάοτγιιβ 322 ὅ, 2 16 28, 
ΑἸδο τηοηίθι ρου γί Χουχοβ 44 15, 
Αἰνοὺβ 108 20. 191] 27. 946 29. 

200 17. 2 251] 18. 2580 8. 
Αἰγϊάδο 202 22, 203 15. 208 28. 

247 10. 2 107 13. 
Αἰοοα ἔγυρ 85 2 210 15. Αἰἱΐοα 
νΘΒι πη Θ ἢ 118. ΘΆΓΘῺ5 Οὗ ον πὶ ρ6- 
βίθρῃῃ 108 18, Αἰἰΐοα οἱ ἵνὶ5. οοη- 
δ1ἃ 811 290. Αἰεοδθ παίαγα θῦ 
18. ἀκτὴ 21. Αἰἰϊοα βοοϊα 34 
12, Αιΐοα χοῖνιξ [15 10. 

Αἰεὶ κάνϑαροι 434 13. 
Αἰιΐουϑ 302 7. 
Αυσο 20] 3]. 
Αὐροᾶβ 15] 14, Αὐρδδο βία] ΠῚ 

ὦ ἰ’90 10, 

ΙΝΌΕΧ 

Αυρυδίυβ 2 16 290. Οδεβασ Αὑρι- 
βΒίι9 2 24 5260. 

Αὐγόγδθ οαἰ απχηΐϊδίοτοβ 2 302 18. 
ΑὐϊοΙγοιθ 171 8, 

Βαῦοϑ 2 304 135. 
Βαδγίου 79 2]. Εἴ πηῦτὰβ 28, 

210 4, 3239] ὃ. 2 Φφ᾽ῷ Ιι5. Βαθγ- 
Ιοηἶβ διη᾽5 00 15. πιορηΐα 103 
ΑΖ. ΚΒ... 5. βαθυγ!οη 6 ηῚ οἃ- 
Ρὶι ΑἸεχαπᾶάθν 318 8. Βαθγίομθ 
ΒΘ ΠῚ. 6 π ἰγαηβὶοὶἑ ΤῸ χ ῬΟΥΒΆΓΙΓΩ 
θῦ 12, 90 8. 

Βαθυ)οπίογυ ὑφάσματα 2 285 96. 
287 11, Βαθυ!οηϊοτι πὶ ἀοπλητ5 
Ζοργτιβ 2.218 14, 

Βασοῖδο 4920 17. 2 492 9, 
Βδοονιβ 8317 7, 338 13 5, Αρο]!ο 

νοὶ 501 947 27. Βδοοιηβ δρυά 
Αἰ θη θη565 ἴῃ ἰῃραίνο 3863. ΝΙ- 
οδοδὸ προπάτωρ 2 87 28, εἴτοι 
Βδοοδιπ βα  ἰϑηι65 Βαοοναο 2 42 

2, Βδάροϊο σοπνἰἰαίαν ΑΙοχαηου 
Μ. 2 91} 37. 

δον 0127. 2 2 ὺ ᾿", 
Βαοίτα 73 32, 210 4. Βαοίγὶ 5. ἢ ΘΠ. πὴ 

ἰγϑηβὶ σῖὶ τὸχ Ῥουβανιπὶ θὅ 13. 
Βδοιτϊ 418 25, 414 27. 2 346 90. 
Βαβίοα 10 10. 17 13, 18 11. 
Βαιΐϊοα 104 θ. 173 1. 

ΒΕ γορίοη 4090 25, 
Βίοη 5 ἀϊοίτη 2 298 10. 
ΒΙ γαῖ 2 160 32. 79 4. 
Βιι γα 2 82 0. 

Ποθοιὶ 157 18. 100 2309. 186 15. 
Βοθοιΐ Ασαπη πη ποηΐ ραγθηΐθ5. 2 
178 13, Βοροιὶ ἔθγαηὶ ΤῆθΡδηυ- 
τα ἀναισϑησίαν 2 210 4, Βοε- 
Οἷοὺ 51π}}}}5 οογρογο 902 60. 

Βοφοίϊα νοβιϊ θη 8 σᾶγθη 5 ΟΥ ΟΥ̓ ΠΤ 
Ρϑϑίοῃῃ 108 13, Βοροιϊδθ ἴῃ τηοῦ- 
Εἰ 8 ΡΆΒΙΟΓ Μιβὶβ δου 18 5 
"ἃ, 

Βογροδάδο 80 2, 

Βούθιϑ 207 1. 

Βοιγβίμϑιιεβ 102 82, ΒΟΥ Β ἢ Θη65 

ΝΟΜΊΙΝΤΙΜ, 

ὈΓῸ5 2 48 ὅ. 40 4, Βονγγϑί 66 ἔΠ. 
2 48 10, 

Βοτγυβίμῃϑηΐίαο 2 409 17, ὅ0 7, 1, 
51 2. δὺ.20, 0171. 

Βυδο πηδη085 2 40 20, 2 146 82. 
Βιυϊβοὶβ 20 8. 2179 12. 180 0. 

106 14. 
Βιυὶνῖβ 150 19, 
Βγζϑηιὶὶ 380 9, 2 881. 9 3, 47 20. 

Οδάϊηοα 1530 ὅ. 
δάμη 2 2 14. 
(δοαάδ5. Ν.. [μδοοἀδοηιοη]ὶ. 
(δοϑᾶγ. ἡ. Αὐυρυβίυϑ. δοβδν 8. 1π|- 

ΡῬουϑίου 2 120 21. 
Οδοϑατθὰ 2 198 19. 
(α]αἰ8 1409 17. 2 200 290. 
(1116 ἢ, 208 190.---20. 204 7. 
ΟΠ ρα 422 28. 2 270 27. 
(15. θη θι ἰπίθυ οἷ! ΑἸοχαηᾶθυ 2 

212 20. 
(Δ Ἰβιγαίυβ 2 50 8, 10. 581 12. 
(δ! γηηὶ! 801 28. 
Οαϊγρ8ο 172 18, 
ψ ΨΨ. 

Οδηλῦγβ8685 312 20 2]. 
900 82. 8060 5. 

Οδηάδι! 85 2 214 18, 
Θδρίιογουϑ 1100. 117 17. 
Οαρογῖάοϑ 110 80, 
Οαρραάοοςβ 2 44 9. 
Οανία 321 31], 23 448, Ἀποάϊογιηι 

900 17. Οανίαπη ἈΠοάϊ: καρποῦν- 

ται 5718 31. οχ Οαγῖα οδηΐβ 208 
7, 

Οατίο 482 17. 
ΟΔγραίπι5 501 ὅ. 
δε Πασϊ ἰδ πὶ ἀπ 0 η 65 ἤδηη0 

οἱ Ηδῃηὶθαὶ 312 80. 318 10. [τὰ- 
ἰἴϊὰ6 ἀοπλῖπὶ πλοχ ἀγθ6 οοαπηὶ 18, 
Οδει παρ πο βία πὶ οαπὶ γγαοιδβᾶ- 
πἶβ ὕ6 114. 2 308 80. 

Οδγγβίυβ οἰυβαιθ ἰαρὶβ 2 286 14. 
Οαδδαπάνα 200 13. 212 2], 2182. 

2 ὃ 3, 2». 
λβίον 187 24, 29ὅ 9, 

βίδα ϊὶ νἱοῖονς 2 296 29. 

δ γρβϑὺβ τοσὶδ 

2 20] 1ὅ. 

"12. 

Σ 10) 2! 

917 

Οδυπϊὶ 3861 20. 387 4, 17, 431 32. 
Οοἴδοπδο 2 30 8 
δ. Ὁ 281] 210. 2 τὸ υ. οει. 

ἰδτι πη ϑυυϊάδο 2 147 8. 

Οὐποῦγοαρ 2 205 18, 

Οδηίδυπιβ 317 12, 432 80. Γ6ἡ- 
ἰδυτὶ 88 231] 27. 400 2]. 418 27. 

ΟδρΠ δ! 6 η65 2307 2. 
ΟδγαΠπ5 οΘοσποιηθη 2 218 ὅ. 
Οογοορ5 2 220 22. 
Οδγο5 Βουίιιπα 2 208 26, Αἰῃρηΐϊθη- 

βίπτη ἡαἰγὶχ 209 2ὅ. Ζαμάτηρ 
τοι κεχολωμένα γένοιτο 2 110 
18. Οδγουῦὶθ οα! υτηηϊδίονοϑ 2 3092 
17. Οεγονὶβ χλόη 2 606 22. 

ΟΠδούοηρα 19, 18. 20 14, 
ΟΠ δυῖοῖο5 814 28. 

πανί άδηηι5 390 8 17. 331 ὅ. 348 
1, 

ΟΠ ανΐχοηιβ 314 23, 

ΟΠ αγπ 465 2 170 25. 

ΟἸΠΘΥΒοπμθθὰ5 188 27. 18027. 100 
91. ΟΠδθυβοῆθβιιβ Ταινγίοα 9 48 31. 

ΟΠ δοῦδο 400 22. 

σμῖτο 100 13. 2 188 1 56ᾳ4. 
Ομίαηι νἱπιπὶ 9811. 

Ὠπ5 10} 4. 155 27. 2 21 ἢ, 
ΟἾνγϑα 2 105 21. ΟἸγγϑδθ γᾶ 2 

1.5.ὺ 2, 
ΟἾγγ965 177 18. 2 

1090 9290. 
ΟὨνγβοὶβ 2 194 5. 
ΟΠγγϑῖρρυβ 101 15. 2 180 8. 
ΟΙ Ποῖα 3709 10. 415 22. ὦ ϑὰ 0. 

12 Ἀ!. 
Οἰπιοῦ ἢ 235,2 3. δ. 
Οἰηγιὰβ 149 20. 

ἰγοο 105 Ὁ. δ 0Ὁ9.ὄ 9 11. 2 
χὺ ἢ. ΦΧ υ 

ΟἸοδηΐο5 2 130 4. 
ΟἸοαγοῆυβ 2 259 32. 

ΟἸδοπιθτοία8 ραίον Ραυβαηΐϊαθ 2 177 
"νὰ 

ΟἸοοπιθπο Αἰ θηα5. ᾿ἰθογαπὶ Οογίη- 

ἐπι} Ὁ Χ07) 23. 
ΟἸοοη 31} 13. 2 158 τῦ, 
ΟἸἸἰὰ8 812 13. 2 301 23. 

105 1 5644. 
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ΟἸἸβίμθπο5 180 3, 303 12, 
ΟἸΐέυι ἱπίονβοῖς ΑἸοχαπάον 2 231910. 
ΟἸγιδοηηηοβίγα 1705, 27. 181 18,24. 

200 18, 2 1072. 221 10. 
217. 201 23, 

Οπϊάυβ 248 29͵ 
Οποβίιβ οᾶγοοῦ 2 291 11. 
οοὐῖοο8 δηι ααΐογοϑ οἰ ἴογθϑ 300 32, 
Οοἱοιὶ 300 22, 
Οοἰορποι 2 13] 4, 
Οὐποογάϊα 2 87 8], 
(Ὅπου 248 28, 
Οοπίαπ6} 14 18 12. 
Οοτογτγδοὶ οοπίγα σου ἶοβ 304 10, 
Οονίπιμι! 146 831. 152 27. 154 13. 

ἰυϑιϊδβίτηΐ, ΑἸ Θη θηβῖ 8. ρϑτὶ- 
10 8ὸ [ἀοοάἀαθυηοη δ ἀν ουβδηϊον 
Οταθοίδπι βυθδοίαγίὶβ 2 297 19 5. 
δὰ ΤΠουορΥ 5. οἱ ϑα! απ ΐ ἢ 6 ΠῚ 
Ρυρπδηὶ 298 4 5, 51. Πὰπὶ οἱ ὃ γ- 
ΓΔΟΌΒΑΒ ΠΙθεγδηὶ 19 5. δἰϊαυαπάϊα 
Θταθοίδιι ηὖξον 367 7. ποη φι- 
λόπονοι 432 3, αἰαάϊδίοτινπι 5ρ6- 
οἰδηἀογιπηι διιἀϊοϑὶ 980 22, 20, 
ΟοΥπίΒὶο5 ρστοάϊ απιυγΟοτογγδοὶ 
904 19. 

ΟοΥν πίῃ 200 10, 370 20. 2 280 
11, 8018 οἱ Νορίυηὶ 2 2906 17. 
ΟοΥπι πὶ βἰιι5 θ0 8, ἤοιιβ Ρεραβὶ 
2 02 290, Οονϊοίπαι νϑηϊὶ Α16- 
χαηάον θῦ 27. Ὀίοροηθβ 144 19. 
145 27. 151 20. 

Οογγθδηΐοβ 420 14, 
Ογδηθῦπι 06 θ, 96 9. 

22 

Οτθία 2 212 2. Οτοίδο γτοσὶπα (Ραὰ- 
81ρΠ86) 427 Ἴ. Ἐχ ὑτεία Ηοπιοτὶ 
σαγμΐηα ἴῃ Οτγδθοῖδη αἰία! ϊι Π,γ- 
οαγριΒ 29 27, Οτγοίδο Πα γτϊη ἢ 5 
2 243 29. 

Οεἰια8 298 12. 
Οτοθϑυβ 104 25, 290, 242 4. 270 

10, 2207 31. 21418. 220 18. 
280 27, 32, Οτοοβϑὶ βασίλεια 2 
133 29, Οτοορϑὶ ἢ! 52 200 14, 

ὑζοίου 29 13, 210 16. 
Οτυάο!ῖιαβ 18 12, 

144 21. 152 

259 

ΓΥΕΧ 

Οἰοϑίυβ 263 10. 
Οὐγοίϊοδ βαϊαιϊο 33 27. 
Ὀγοῖορβ 176 10. 432 31. Ογείοροβ 

2141]. ΟΥ οἴοραπι νἱΐα 2 208 13. 
σγάϊρρο 2 208 60. 
Ογάπυβ 21,106. 9 7. 
Ογπιδθῦβ ΡΌ}]05 δχ ἰθρὶο ΑΡΟΙ  - 

ηἾ8 γενεὰ 9370 8. 
Ογηϊοὶ 4 21, 28. 2 22 2: 
ΟΥποβᾶγροβ 259 50. 
Ογρυὶα ἔδθυϊα 2 206 22, 
Ογρτυβ 37014, Αἰμοηϊθηβίθυβ νἱη- 

ἀἱοαία ἃ Οἰπηοηο 258 6. 
Ογρβοίιιβ 2 204 10, Οὐρβεὶϊ ἃγοᾶ 

170 21. 
γτὺβ 38 ὅ, 800 10, Αϑβίγαροπι 

ΔΥΌΠῚ ΔΌΓΟἾΒ. σδίθ δ νἱηοὶὶ 2 2902 
18, Ῥουβαγαπ τὸχ 2 177 8. Ροι- 
888 ἰἰθογαὶ 200 23, 312 10. Ογ- 
ΓΒ ΘΧρΡΟΒίίιΒ 2 210 20, Βαῦγ!ο- 
ΠΟΘΙ ΘΓ Πανἧιτ ἰγγΘΡ 5 οδρὶϊ 
78 80. Μοάοτυμι ἀοπιῖπι5 2 218 
14, Ογτιῖὶ οαθάθβ 2 200 10. 

Ογτὶ οχροϑάϊιϊο Χοπορ)ιοιι! οαιι588 
ΟΧΘΙΠῚ 143 28, 

Ογιπονῖὶ 338 8. 
Ογιμηῖ 338 3. 
Ογσίουβ 287 8. 

᾿αράαϊυβ 8021. 2927 21. 908 92͵ 

2 248 9. 290 27, 30. 297 18. 
Παράαϊιβ οἰυβαιθ οροῦὰ 2 30ῦ 27, 
Παρᾶδῖρα δ 2090 ὅ. 

Πεγάδηιβ Ῥηγγσιιπι τὸχ 2 177 1], 
᾿αγίυβ 72 8,30. 74 5. 2354 13. 315 

20 24, κάπηλος ἀϊοὶυβ 82 16, 
Πατὶϊ τδίοσ ΑἸοχδη ἀγυπὶ οἱ ἢες-. 
Ῥδοβιϊοποπι δἀοταὶ 2 218 25, 
τηράϊοὶ Αοργρεὶϊ 2 272 29. τορία 
28. 6. 2 138 20. ΒΌΡΘΙΙΟΧ δ 
68. ατγίυπι οἴωριι ΑἸοχδη ον 2 
212 32, Ὀαυγίιιϑ βοουηάππὶ Ροι- 
8585 0ὺωμσαθοῦβ νἱοὶν 211 8. ΜΙ γαηὶ 
ΒδΡάἀ ΠΔ ἀτγοθηὶ ἰγαὶν 2. 251 17. 

ἢ)αιΐβ 211 10. 

Ῥανὰ5 432 18, 
Βεϊαηίντα 2 100 17 8686. 

ΝΟΜΙΝΌΜ, 

Πείοοοβ Μεὰυβ 88 ὅ, 2 177 9. 218 
11. 

Πεΐρμοθυβ 186 9, 18 β8εᾳ. 2300 24. 
Πεΐρμοθο πυρϑὶϊ ἤδίοπα 208 21. 

Περὶ 157 14, 108 24. 164 9,10. 
248 1. 8521 27. 8500 80. ὈεΙρ ἢ 5 
Ροβίίδθ βιϑδίυδε 3504 ὅ. 6] ρ}ι15 
Ροβίία βερίθηι βαρ ϑηίαπι ἀἰοία 2 

Ποϊρμογαπι αἰν δε 2 249 ὅ. 
908 18. 

Πεϊρμίουμι πρόσρημα 2 280 3, 
Ῥοηγθίτιϊ ΡΒ ΔΙ ογοὶ βίαια 2 304 30, 
Ποπιθιτῖιβ ΡΟ ογοθίοβ 2 2318 8, 
(δεπιοον 5 Ὁ) Αὐάονῖία 2 167 22. 
Ποπιοάοουϑ 170 1. 
Ποπιοάοουβ τοιοηϊδίοβ 2 274 0, 
Ποπιοπᾶβδ 2 200 20 5. 
Πριαιοβίϊθη65 23 28 27. 
Προιιοδιίοη 2 08 30, 
Πα! θοία58 Ηοπιουὶ 234 17. 
Πίδπα Απρ ϊοηἶβ Εἰ 6 γῸ5 ἱπίθγ οὶ 

169 8. Ὀίαπα λοχία 139 20. Ὠϊ8- 
π86 οἱ Αθίδϑομπὶβ ΔηΊοσο5 2 502 
18. Ὀίδηδο Ἐρμθβίδθ ἰθιηρίυπι 2 
00 290. [χὰ Ὀίαηδιῃ ραϑᾶπθηὶ ἴδοὶϊΐ 
ϑοογαίοβ 2 11] ὃ. 

ίοο 16 4, 2 267 28, 
Πιἀγηιθιπὶ ΜΙΙδβίουιπι 2 90 29. 
Πἰποτι6π65 ραίου Οοἰοηΐβ 2 290 ὅ 
Ἡὶοη 5 Ῥϑίου οἱ νι ΑΡδπιθηβίαπη 

οἰνιἰαΐθ ἀοπαὶὶ 2 108 20, Ὁ]1ο- 
ποῦ αὐοπιοᾶο ΟΔΙ απ] ἶδιΪ 5]πὶ 
δανουβαυὶϊ 2 112 14, Ὀϊοπὶβ ἴῃ 
ἤἴυσα ρΡογορΥϊ δ 065 11 14, 

Πιοάονυϑ 2 194. 
Ὀίορσθηθβ 2 2349 20. 250 ὅ4. ἔοτίυ- 

ΠδΠῚ οΟΠἰΘΠΊρΒὶ. 2 211 21]. Ὁϊο- 
56 η685 Αἰθηδ5 νϑηὶ! 148 21. 0ο- 
αἰ ΠΑ 85 [5 πιὰπὸ νηὶ! 151 
20. Ὀίοσθηθθ ἀθ βευνὶβ 107 4. 
Πίοσθπ68 Θ᾽ ηοροηβὶβ θῦ 8, Ὀῖο- 
σ6ηἷβ οὐπ ΑἸοχδηάγο οο  οαυΐ πη 
08 22. 

Πιοπιθάοβ 24 8. 181 80. 191 206. 
102 8. 5οᾳ. 199 20. γτόρῃο οχοὶ- 
ἀϊι 206 24, 209 27. 

Ὀἱοπιθὰθ5 Τῆγὰχ 150 11. 2 20 19. 
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Πιοηγϑία 240 28. 
Ὀιοπγϑίυβ τηϑῖοῦ 2 200 6, Ὠϊοηγ- 

β'υβ Ἰπηΐϊοῦ 2 251 156, Οουϊμιὶ 2 
2}1 29. 299 :ι. 

Ὀιοβουῦ 1709 22, 208 27. 38ὲ 
2], ΠΙΟΒΟΌΤΟΒ σοΟηί οι ΑἸοχϑη- 
ον Μ. ἃ 212 10. 

Ὀίυμῃ 1920, 8318 10. 
Πονο5 τϑάθυπὶ πῃ ῬϑίοροΟ ΘΒ. Πὶ 

200 31. 9102. Ῥοτοβ 51΄οἱΠ}8πὶ 
οἱ [ἰαἰΐαπι ἱποοϊθηΐοβ 2 2900 290, 
Πογιηῖ οἱ Ἰοπὰπη 6116 2 280 8, 

Πουΐοα παυηοηΐα 2 14 31. 
Ποτίθυβ 3587 28. 
Ποῖ θοὰμπ τὸχ 2 177 10. 
Ὀεδοοηΐβ ἰθρο8 2 289 0. 
Ὀγοπιο 82 1]. 

Ὀειυϊάδο 2 147 8. 

Ὦγγδβ 2 181 17. 

Ἐοθαίδηα 79 21. 518 9. Εοθαίδηϊβ 
δοβίδίθπι ἰγαηϑὶρὶ Γὸχ Ῥυβυι πὶ 
90 14. 96 7. 

Ἐοπο δπιδη5 Ῥδη 99 22. 
Ἑοιΐοη 20 1], 
ΕἸοὰ πη] ον 11 1198. 
ΕἸεὶ 220 15, 229 10. 280 18, 91. 

230 82. 289 12. 240 8. 882 ὅ, 
17. Τιδοράδοιηοη δ δάνθγβϑη- 
ἰὰν 2 207 32. δγδπι ουϊσυπὶ Νο- 
Ρίυπὶ Ταραξέππου 42631. ΕἸοο- 
τατηῃ οοτίδπηῖηα (ΟἸ Πρ.) 146 81. 

ΕἸΘαβὶ πὶ τηγϑίδθ ραν (ΠΡΟ 5) 
δρυὰ Αἰποηΐθηβ68 βίδίυα 870 80. 

Ε]ου515 90 26. 
ΕἸδυίῃοτδο 261 14, 
ΕἸρίπῖοο 2 259 8. 
ΕἸγβίιβ οδυραβ 207 20. 
Επηροθᾶοο β τηδρ βίον ΡΥ ΠΑΡΌΓΑΒ 2 

109 7. 
ΕΠ ἀν ΟΠἶ8 ΒΟΠΊΠΙ5 2 222 2. 
Επν “πα 92 21. 
Ἐρατοϊοσιῦεν 808 1ὅ. 8041. 2109 

Φ4. 110 ὃ. 15. 25. τῶ]οῦ δ 
Βοροιίδηι ΤΠΕθαΒ οοσίι 2 128 ὅ, 

ἘΡΒεϑὶϊ 2 87 24. 88 18. 91 29. 
ἘρΡ δ 65 829 14, 
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Θρμοτὶ ϑραυίαπογαηὶ 2 177 10, 
Ερίάδυγιβ 305 ὅ, 
Ἐρίτπιβ 208 5, 18. 
Θαθὰβ Ττοΐδηυβ. Υ, Ττοίδπιβ. 
Ἐτοιντία 211 9. 
Επίηγοϑ 220 17, 220 2, 
ΕΥγ δ ἢ} 1118 ἄρον 2 905 17, 
Ειοοοΐο5 2 2590 9, 
Εωθορα 1007 βοαᾳᾳ. 2 200 927, 31. 

Οἶγοᾶ δᾶπὶ πδιϊγασίπι [ποϊπηὶ 
Ἀομῖνὶ Ττοῖὶλ τοἀθιηϊθβ 905 27. 
Ῥρυβδο 211 12. 

ΕὐθοΘη8685 ἰοηϑὶ 22 2, οοεἰρίία οτἰ- 
ηἶι1 109 26. 

Ἐπ θ5 Μεοραγθηβὶβ 143 24, 
Ευάοτυβ 142 1]. 
Ἑππιδουβ 209 10, 

Ἐπ πιο οαιὶ 428 ὅ, 
Επμηθηθ5 2 213 21. 
Επποπια 10 10. 
Επρ οΥιθ 302 29, δθὃ ᾧ. 
ἘΠΡΉγαηοῦ 2 805 22, 
Ἰὐλυνὶ ῥ᾽ άθπι ἀγοθϑδὶὶ Αὐοδεϊαὺ 240 

91, 
Επγυ δίῃ 2 100 8, 
Ἐαγγδο 5 258 9, 
ΕτΥρυ 5 191 26. 8303 ὅ. 
Ευνγϑίιουβ 13 15. 1δ0 2 

2 10] 109, 
Ευννυίυβ 1.8 19, 
Ε᾿ν ρῆγου 2 172 1ὅ. 
Επχίπυ5 379 16. 

101 2, 

Εογίαπα 2 203 1 5 
Εατγίδο, Ὑ, Εγίηγοϑ. 

(ἰδηγηηοο5 328 20, 2 7 32, 8 0. 
οἷο ιποπνοηΐα 2 2900 ὃ 
(δγγοποβ 150 10. (εγγοῦβ ΒΟΥ65 

2 20ῦ 18. 
(ὑοίδὸ 218 0. 

91, 292 18. 
(ὐείαὸ ΤΉταοοβ 2 2107, 11. 
αἰσδηιο8 337 28, 
ΟαἸαυοιβ 2 200 10. 
ΟἸδυουβ Οδυγβίϊυβ 2 277 10. 

248 7. 4910, 199 

ΙΝΘΕΧ 

ἀοτγροίαβ 21716, 2172 14, Τιουπι!- 
Π18 2167 12, (οτρίαο βορ]ιἰϑίϑο 
ΠΕ ρἢ 8 Ροβὶία βίαίπα δυγθᾶ 2 
301 4. 

ὐΥσΟΠ 68 ἴῃ βου 5 2. 2 

Β0η8 οἂρυὶ 2 220 27. 
αταθοὶ οοπιᾶπιὶ οἱ θαυ θᾶ πὶ ῬΓΟΠΙΪΒ8-- 

581 αἰιιηὶ 2 53 28, 
αταθοῖδο πιασπίιιάο 307 32, ὅτδο- 

οἶδ πηΐϊνοιβαθ ἀὺχ Ραηϑαηΐαϑ 2 

177 28 Ὁ 

70 0, ὕοι- 

Θταθοῦπι Ἰωροπίπην 2 1090 2, 
Οταιίδο 434 98. 

Ηαΐγβ 104 27. 2 280 31. 
Ἠδπηΐραὶ 312 31. 8318 14. οὖν ἢο- 

πιᾶπι ποὴ οδρουῖν 318 10. 2 218 
1. 

Πδηπο 2312 31. 313 10. 
Ηαδυποάϊι5 210 23. 388 17. 389 10. 

Ηδυπιοῦϊ! βιαίυα 2 3501 28, 
Βαττηοηΐα Ιοηΐοτα, Ποιῖοα, Ρῃγγοἷδ, 

Ιγάϊα 2 14 9]. 
Ηροίον ὠκύμορος 323 4, Ἡθοιο- 

γἶβ ἰἴα Ῥο ογ ἂο αὐτὰ ἈΘἢ1]-- 
8 302 14. Ἡδοίϊογθη πο 86- 
αυϊίατγ ΑΟΏ}}165 15 8]. 

ἤρουδα 212 31. 2 20 15. 
Ηρίομα 1708 12. 170 ὁ 56ᾳ. 20 

3. [οὐδο ἢ. 179 ὁ. 'ἴῃ Αὀσυρίο 
2 2809 22, ἴῃ οδγπιΐηθ ϑιθϑι μου 

22 1]. ταρία ἃ Τῆθβοο 328 82, 
Πδοίοηδο ῥγοοὶ 2 107 19. 

Ηρ πυ5 Μοϊοββούαπι τὸχ 208 3,10 

7, 9 Κ.. 2181] "ῷ. 
Ηρ! δάσο 427 8, 
Ηρ ϊοοη 2] 28. 

ΘΙ ΗΠ] πὶ τὸχ 2 177 Ὁ. 

ΗΘ ϑρομ 2 37 31. 

ΗΠ ϑρομίυβ 2. 2111. 
Ηείοίο8 2367 21. ἤογὶ ποὴ ροββιηῖ 

ϑρατγιαίαο 2 θ0 17. 
Ηρ δοβιϊομθιι ΠΥ τηϑίον 

2 213 27. 
Ηδνγδοϊ  δὸ τοάθυηι ἱπ ῬοοΡΟηΠο- 

5. 200 29, Ηοτδοϊ  ἀδγαμπι σθη- 

δὐαὐοταῖ 

ΝΟΜΙΝΌΜ. 

ιἰῖ5 Ραυβδηΐϊαβ 2 871 20. Ηρτα- 
οἰτάαγαμι γτοσηῦμῃ 2 177 10. 

Ηδνγδο 5 Εὶ ρἢδβίαβ 2 109 10 5. 
Ηογδθὰ 11 25, Πογαθιπὶ δι ΟΥΤὴ 

2 θ0 28, 
δι νιν 9985 13, ΠοΙῸΒ 2 2394 21, 

ἴονἱὶβ ἢ, οὔ νἱγίαϊθπι μα ὶιι8 98 
13. 6 δὸ πδιγϑίϊο πλι|6}}5 Ε] 686 
νοὶ Ατγοδάϊοδο 11 14. 1311 βθαα. 
Ηδγοα 65 οὐ ν ἀγοῦτη σοϑίανουι 190 
20. Ηδγου 85 δἰ πθβαθο ΓΟθῸΥ οἱ Ρρο- 
ἰοηιἰα 2 130 13. Πδγοῦ 65 Δ θΟΥ ΔῊ 8 
1491, 234. Ηθγουϊθβ ἰθυγδηι ρΡῈΓ- 
δ8η89 91 8. Τονὶβ οἱ ΑἸοπιθηδ ἴ. 
15. σοηάϊτον Νίοαθδο 3 8729. Τιὸο- 
ἰᾶπὶ Θχρυρηδὶ 188 8, θοῦ θβ 
οπὶ Νά 5850 2.109] 10 βραα. παμ- 
μαχίῳ νἱοίοῦ 2 297 1. Ηθγοῦ 68 
ΑἸοαΘυ8 ἀρὰ ΤὨΘΡδηο5 970 28. 
Ηδγοῦ!θ8 ἴῃ οομηοράϊα Αἰ] οΟΥ ΠῚ 
432 10, Ηρτγοῦ! θαι οοἰαηὶ Τὰν- 
56η8685 2 1 1]. 15 20. Εδοτυπι 
ἀρχηγὸς 10. Ηοτγου 65 ραίον Τοὸ- 
Ιδρμὶ 261 601. οοπιρθαβίῃβ 69 20. 
Ἡρδγου 9 ϑγοῦβ 2 102 7. 187 17, 
Ἠρδγοι 8 οὐ 2 208 13, ἰἅθὸ- 
69 349 190, 2 20ῦ 18. Ηδτου! θ 
Ρυθὶ ΕἸθυβὶηἶ πηγϑίδθ βίδίυ 
Αἰπρηϊ8 8570 851, Ηδργου δ ἰὴ 
ΒΥ ὨδΒῖ0 βιδίυδ 117 22. Ἠρτου- 
118 οοην ἐἰδίοτοβ 2227 13, ἐξέδρα 
910 23. Πργου 8 ΠΊΟΥΒ 2 212 1]. 
2 94 27, 

Ηργου 68 ΑἸοχδηάτὶ ἔ, 2 218 22, 
Ηρβιοάυβ Μαβα5 δυάὶὶιὶ 18 8. 
Ηρϑίομο 181] 12. 
ΗἩρϑρονὶθβ 151] 6. 
Ηϊδγοβοη 2 57 15. 
ΠΙρρδθπιοη 2 304 12 5, 
Ηἰρρὶδ5 217 15. Ηϊρρίϑθ ἰγγᾶπη δ 

ὦ 207 24, »)0, 
ΡΝ ΕἸΘὰ8 48 14. 
242 9. 248 9. 

Ηϊρροάδπιία 180 ὅ. 
Ηἰρροϊαὶ ἄκρα 2 48 13, 
ΗἸρροϊγίυ5 829 1, 19. 

209 10. 

ᾧ 107 12. 

2. 2838 20. 

Ηογδο 389 17. 
Ηγρϑηὶβ 2 48 9, 12. 
Ἠγρουθοῖ5 912 14. 
Ιαγάδηιβ 200 11. 
Ιαϑίοη 1409 20, 828 27. 
Ιδβοη 271 27. 800 33. 

Ιαίγοο!οβ 920 12. 
Ιθουὶ 2 287 10. 
Ιου 128 18. 
Ιοᾶτιι5 80 20. 2 243 29, 
15 1609 20. 17} 21. 180 “1. 201 

28. 204 24. 2 20 20. 
ΙΔ ἢ γγϑὺβ ϑογίμα 88 6. 
Ἰἀοιηθηθυβ 192 10, 428 ὅ 
ΠΠ:6η58685 107 23, 2810. 
ἸΠοη 177 10. 18821. 29481. Πίοη 

οδρὶι Ηφγοῦ]οβ 2 180 10. 
ΠΠΗγίδς 139 22, 
ΠῚ γε ἰδ ἐπ ρογδὶ ΡΒ ρΡυΒ 2 140 28, 

ΤΠΙγΥὶβ βουνίαμΐ Μδοθάοηθβ 31 9. 
Ιπαϊ] 248 9. 214091, 282 .12,18. Ιη- 

ἀϊ ΑἸοχαηάνιδρ 413 24. αἰ Ἰ58]ηιὶ 
2 2860 29, 287 10. ρμαυνίη ρᾶγθηι 
Ῥργϑὶβ 45 190. Ηοιμπουὶ οδιπιὶηᾶἃ 
οαπαηὶ 2 105 10. Τη 415 ᾿πηροναὶ 
ἰοῦ 2 212 9. [Ιπάοτὰμ γοὸχ 04 
94, 180 30. Ιπάοτιπι φρύγανα 
2 1013. πἀο05 ἀβαὰ8 Μδοθάοηθϑ 
ἰπηροτγδηὶ 2 9 22 

Ιηἀϊ4 73 22. 412 10. 
Ιηἰαυἱί5 18 12. 
Ιο νϑηΐὶ ἴῃ Αθρυρίυπι [80 8. 
Ι1ο16 2 102 22. 
Ἰοημοβ 220 0. 2 37 31. 382 17. Ιὰ- 

χυνϊοβὶ 80 20. ἸΙοηυμ οἱ Πουμπὶ 
Ὀ6 114 2 289 8. 

Ἰοηπῖα 152 830. οοἹοηὶβ ἔγοαυθηίδία 
9245 21, Εχ [Ιοηΐὰ ΗΠοπιοῦϊ οδι- 
τα ἰπ ἀτϑθοῖϊδπὶ αἰ Ποιηε- 
τυϑ8 29 27. 

Ιδηΐϊοα Πᾶγιηοηΐα 
ΒΡοοΐθβ 2 Ὁ0 50. 

105 2 131 2. 
ΕΙΣ ον 290 80. 
Ἵππου καὶ κόρης ἄβατον ΑἰΠ6η 8 

427 1ῦ. 
ἴγὰ5 2 148 18. 220 18. 

2 108 15. 

Ιοηΐσαᾶ 2 14 80. 
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Ιβᾶροταθ ὑγγαηηΐβ 2 207 26. 
Ιβιηθηΐαβ 421 11, 248 16. Υ. ΤΗο- 

θ8π5 {ἰἰδίοθη. 

βοὴ 2 2 13. 
Ιϑίου 218 0. 
Ιϑι πιὰ 144 28. 
168 2 

Ιϑ  μπηϊουΐθοϑ 150 32. 

᾿οιῃπΐυ5 2 30Ὁ ἢ, 

βίῃ 111 29. 
πίτυς Ὁ 221 ὃ. 

1181} 413 21, 
Ἰια Πα 1502. 31. 1} ΟΔυ παρ ηἰθη- 
δἰ βουνὶν 313 15, ὕοῃ ρΡᾶγοὶ 

Ῥειβϑὶβ 45 10. [1ιαἰἴδ6 ἱπιρονὰπὶ 

Αδηθὴβ 208 19. Τα! αι ἰμοοίθη- 

(605 οῖθθ 2 200 29, οχ δὰ (Ἰϊ- 

αι ῃρηΐθ ἢ απ ἀπ ϊθηϊοβ 180 4, 

Ια] ἰοίαο 232 18. Ἰυχυνὶοϑὶ 30 20, 

Ργιπαρσουϊοογαπι ἀϊβοῖρα! 240 19. 

[πᾶς ὰ 903 1.2. 203 12. 490 18, 2 

8. 10. 
ποῦ 805 224 10, 

[τγ8 900 13. 

Ἱαρρίτον 421 234. ἄδαπι ποπηΐηαπι- 
486 Ραδίον 07 20. Εἷυδ γᾶγίἃ οὐ- 

Βηοπίηᾶ 9 8 5ε4ᾳ. βασιλεὺς 14 

32, γενέϑλιος 139 19. πατρῶος 

0 ὃ. Πολιεὺς 2 87 80. Πο- 

λιεύς, Ὅμογνιος, Φίλιος. Ἕταιυι- 

ρεῖος, Γκέσιος, Φύξιος, Ξένιος, 

Κτήσιος, Ἐπικάρπιος 231 75. 
θΟπι5 οἱ ἀπιδὴ8 πομπιὶπ5 3917 20, 

οχβοσδὶ ϑαίϊαγηιηι 210 20, Ἰον 8 

δ}11 ααἱ ἀϊοιὶ 009 10. ἴονβ 88- 

ὁΟΓ θαι 2 02 4. Ιονὶβ οἱ ἴιι- 

ποηΐ8 ππρίϊαθ ἰὼ πιγϑίογ 8 2 

8, Ἰονὶ 5δοθν ουὔντυβ δριυὰ Ρεοι- 
852 6] 1ὅ. 

Ιυθὸ 384 28. γαμήλιος 139 10, 
φυοπιοῦο Ρἰηχαίυν 15 25, ἴππο- 

ποηΐβ Αὐρὸβ 2 200 1ὅ, Ἰυποηῖβ 
ἱτγα 100 2 20. 172 8. [πποηΪ8 

οοπουθίαπη ὀχρειῖ Ἱχίου 88 19. 
Ἰυποηΐβ οἱ Ἰον8. ΠΡ 5 ἴῃ τηγΥ- 
βίου 5 2 θὉ 315. Ἰαθοπ δ οοσπο- 
χηϊηἶβ αι 2 02 22, 

101 2ὅ, 14 ὅ. 

151 25.. Ἰδιῃπιὶ 

Γασοἀδοπ θη 6 

Ταοραἀδοπιοηὶϊ 380 8. 

χίοη 87 8, 88 18. 420 10. 

ΤΙ ΑὈνυτι σα τοίδο 2 2343 23, 2 

291 11. 
γοσηδηὶ Ἠρνυδοι ἄδο 

[οράδοιιοπα Τ γυϊδρὶ 
" ὃ] 1. 
380 13. φι- 

λότιμοι 4327, Οταθοῖαθ ἀοπϊηὶ 
2 140 0, ρΡοϑὶ δηιίβδαμῃ (ὑγαθοῖδθ 
Ρυϊποῖραίαπι αὐἱὰ ἴδοονίηι 2 97 
30. 1δοοἀαθιιοῦϊ δὰ ΤἬθυπο- 
ὈΥΪὰ5 340 31, 2 283 90, [,δ06- 
ἀδοιοη δ αποπηιοο Ραιγίδ πη Πιᾶ- 
σηδπὶ ἰδοοιϊηὶ 3117 4, [δοθᾶδε- 
τη ἰὶ ΤΊπιοι ποτ ται οιιπι 400 - 
τηοάο δχοθρουϊπὶ 2 19 62, [.ἃ- 
οοἀδοιποηῖϊ πρὸς αὐλὸν πολε- 

μοῦντες 420 32. εἰδ᾽οἰπθη οἷο- 
σογαπὶ ὁχ υτῦς 423 18, 424 10, 
οὐδοῦ υπι ἀθ Ατοδάϊα δοηϑι 
277 ὃ, -οὐὐι Αἰ Θη ΘηΒ1 008 (6 
ρυγϊποῖραία οουίδην 2 10 10. δὺ 
20, Αἰπδηδυαπι πιοϑηΐὰ ἀἰγιιπηὺ 
248 90, ἴῃ Αἰἰϊσααι ἱπουγϑι ΟΠ 6 ΠῚ 
[αοϊαηι 2 890 1. Ιοσαὶοϑβ του 8 Ρου- 
βαγαιῃ ἱπιογῆεϊηι 2 170 8. δὰ 
Τιοαοίτα νἱ οι! 207 10, Τιαοοάδοπιο- 
πἰοταπι δὰ [,ϑαοίτα οἰαὰο5 8504 ὅ. 
ΤΠασοἀδοπηοῦϊογαπι τ ρ  Υ  πὶ (6 Γ- 
τ86 2 214 22, ἐ,Δοοάδοπιοίογιπι 
γοβ65 2 240 31, γερθβ, ϑρβουῖΐ, 
γέροντες 2 100 8. παρϑένιοι 
142 10. οἀριϊνοτιιπὶ βου 27 29. 
Κεάδας 2 291] 15. τὐπρρυκνωθδαμᾷ 
ἢἶϊ5 οὐπὶ ἘΠοθδηΐθ οἱ ΕἸο 5. δὰ- 
νογβαηίον ον 2 297 91, 

ΓΔο 65 2 172 16. 201 10. 
Τοοη 685 2 292 13, 
Τδοοηϊοὶ οὔποθ 145 32, 208 17, 
[δοουΐουϑ 802 7. Τιδοοπίοα ἐμβα- 

τήρια 33 7. Τιαοουΐοα ἰοοἰβιαιῖο 3 
60 15. Ἰνμαοοηϊοῖ τὐρακβηκθῃ 2210 
15, 1,δοουΐοα ΡὨΠῚ Ια 290 24, [,ἅ- 
σοπΐοα σύντομα 32 Ἅ11 . [,«- 
ΘΟΉΪΟΙΒ ΠῚ 2 49 22 

Ταάοη 29 0, 

ἡ!’ ψψ}})"! 
οαγπιΐηδ ἀἸοΘ Δ ΠιῸΓ 

ΝΟΜΙΝΌΜ, 

ΤᾺ αονὶθ8 208 12, 
Γαῖυ8 104 18, 18, 
Τ᾿ απιῖκ 121. 
ΓΠαομιθάοη 181] 11 1. 
Τροῦδοαμ 90 0. 
[64.179 4. 181] 8. Τιοάδο Π|Ϊδ6 2, 

[07 18. 
ΓΘ. πἶδ6 πλΠ1|ογο5 2 17 21]. 
Τπηηι8 180 28, 2101] 9. Ι͂πῃ Ϊ,6- 
τ νϑηϊ ὉΠ 5865 2 187 10, 

ΤᾺΘοὴ δαὶ πηϊπἰὰβ 2 111 22. 
ἰδοθ5 ΠῸ}Π}]} ἴῃ Επσορα 2397 21. 
Ποομἰἀλ8 211 17, νἱοίου ΟἸγπιρὶδο 

987 28. 
Τ,οριϊη95 388 10. 2 251 13. 
Γᾶ θ Του 2 22.) 

υἷδθ πιι! θγο8 20ῦ 2, 
νἰηι 08 11], 

[5005 210 ὅ. Τιοβθαπὶ Μυι]Πδηδοὶ 
ἴῃ ΟΥ̓ 6 ΠῚ διι8πιὶ οοσιιηὶ 2 128 9. 

Π ιπάγοῖβ 2 904 13 5, 
Τιοαοου 38 6. 
Τιϑυοοι θα 2 208 27, 
ΤΠ ουοίνα 207 10. 804 ὅ. 
Ι͂ὸχ 10 το 
Πὺῦγα 122 92. 388 8. 413 22. ρμδι- 

{πὶ ραΓοὶ αῆρζω 40 20. Γἰῦγὰ οἱ 
ΠΙῦγε5 31511 15. Γὐῦγοβ 92 4, 
93 17. 9ὅ θ. 

ΤΠ ῊΌγοα ἔδθιυϊα 77 16. 90 13. 
ΠἸθγ58ὰθ 94 25, 
Τμιοαπαπι ἰθσαίαπι φυοπιοᾶο δχοθ- 

Ροεΐϊηὶ ϑυγδουβδηὶ 2 390 28, 
Ιυπδθ ουγβὰβ 2 6] 23, 02 0, 
Γγοδοη 2 20] 2. 
Πγοθαπὶ 3990 12. 

2]. 
ΤΙ γοΐδπι ΒΠοάϊὶ καρποῦνται 378 82. 
Γγοοῦ 2 17 21]. 

Πγοῦνοαβ 230 30. 308 14 10. 511 
Ὁ) ἰπϑιϊιαΐε ΡΝ 8 2909 2, Ηο- 
τηθτὶ ἰδπἀδίοῦ ΡΥ Ϊπλι15 δἰ αθ συ μηϊ- 
η8 6Χ Οτγοία νοὶ [οἡΐδ' ἰῃ αγαθοΐδηη 
αἰία!} 20. Πυγουνοὶ πολιτείᾳ οοη- 
γοπὶαπί[δοουΐοῦ ἐμβατήρια 383. 

Πγὰϊ 400 20, 2 232 4. Ιυχυνὶα 
Ρογθιηὶ 9 18, 2. 8 26, Τγάἀονυη) 

24. 1090 ὃ. 

187 4. 

ὃ, ἴ,55. 
ν͵ 

ΣῊ ΤῊ νη] 

2 184 12 14, 244 

989 

Ιυχυτᾶ 2 210 14. Πγάογπηι οἱ 
ῬΒγγσίηι θ611ἃ 2 5801. ΤΥ ΔΟΥῸ Πα 
ΤῈΧ ρϑβίου 2 212 10. Τιγάυβ π6- 
δοίϊα 5101 ἴδοθβϑὶὶ 2 108 23, 

τγάϊα 2 2 44 8. (γοθϑο {ταί πὶ [6- 
γΘηὴ8 2 280 30. 

ΓΤ γάϊα πανηηοηΐα 2 14 3], 
20 !. 

Ιγϑδηᾶον 2 211 1. 200 
1, γϑῖ8 2 140 7. 17 25. 

; Τιγάϊδο 
τ} 6 65 

ἢ, 

Μδοράοῃθβ 154 95. 429.20 498 4. 
2 8ῦ 12. ΠΙγΙΒ οἱ Τ θα} }18. 86γυ- 
γίθηΐθβ 21 9. [ὑχᾶνῖα ρϑγθιηὶ 2 
9, 19 ὅ. τοθυβ Ῥουβδγιτη ροίϊιη- 
ἐὰν 2 287 28, Μδορθάοπιυμ ἀδοϑηλο- 
Π65 ΑἸοχδηᾶθν οἱ ΡΠ ρριιβ 8312 
91. Μδοράοπυπι ρμαίδηχ 68 ὅ. 

Μαοράοηϊα 22 28, 422 8, ραγεὶ 
Ῥευβὶβ 40 21. 

Μδουΐηιβ 2 184 24, 
Μδραπάου 2 44 ὃ, 
Μβϑοηρβ 2 280 80. 
Μοὶ ἢ δὺ 91. Ὁ 11. ΙΜμὺ 7. ἃ 
ὕαπῦγθ γΓοσΪΔ Δ ῬΟΥΒΔΙ ἢ 80- 
οἱρίαηι 2 251 10. 

ΜΔ|1085 2 37 1, 106. Μα]!οίδ 2 95 
ἢ, γ2)ὺ 20.231, ὃν ἃ. 2. 

Μαγάοηϊ! ο᾽δάϊιβ 27 20, 
Μαγάιιβ ϑδαγάϊυμῃ ἀομπα5 2 213 15. 
Μδτγθ στυῦτγιτῃ 412 10. 
Μαυρίίοθβ 2 280 23. 
Μαγβυὰβ 1 214. Μαυῦβυδβ ἢ, 2 444. 
Μαββι Πα 152 32. 
Μροάρα 271 29, 32. 2 225 8, 

ἄθδο δον 2 920019θ.Ὀ. 
Μοάϊ 312 18. ἄμαχοι ἃ 212 830. 

Μράϊ υϑαᾳι6 δὰ ὕγγυμι 23 207 29, 
ΘΟ γογαμη ἀοπιϊηὶ 2 287 27. νἱοῖι! 
ἃ ῬοΥϑὶ5 1". 28. Ιαχιγὶα ρϑγθηηὶ 2 
918. Μοάογιπι γϑϑίϊιὰ8 2 40 13. 
Μεοαΐβ ἱπιρεγαὶ ὕγγυβ 2 213 14. 
Μάϊ ἀ6 ἀταροουιη ἴθ} 5. ἐδ 
610 Ῥουβίοο 211] 7. 

Μϑάϊουβ θδαὰυ8β 208 18, Μράϊοα 
νοο θυ]α 104 12. πιοηβ8 2 9 28, 

Μεορανὰ 96 24, 2890 8, 290 81. 2 

Με- 
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221 10. Μορδγθηβοθ 2 240 3], 
931 23. ποὺ φιλόπονοι 432 3, 

ΜεοΙδηο ἰαθηΐ ϑογίηδο 2 ὅ0 17, 
Μοδηοοπια9 920 18, 23, δι, 328 

"5. δῦ Σ᾿, 

Μεοίθησον 291 18, 28. 2 2838 2], 

Οταοοογυπὶι [οΥι ϑϑιυη5 2 197 28 
ΝΠ]6 1605 2 218 14, 

Μοίοίυβ 2 111 80. 

Μεὶΐα5 2 2 14. 
Μοοη 175 190. 180 32, 8308 4. 

Μειποη ὠκύμορος 323 4, 329 
129, Μοιιποι δ οο᾽ οβδι5 370 ὃ, 

ΜορΡ 5 404 10. 4830 8. 
Μοπδηδτὶ βιδίθα ἀρὰ ΑἸ  ΘΏ868 

384 Ὁ. 

Μοηθ  αἰϊθ8. ποπῖὰβ οαγρὶΐ 307 10. 

Μρηρίδυβ 1307. 205 4. ἴῃ Αθαγρίο 

γοαποὶ 207 9. Μοηρί δὶ ἀοπι8 

8 3. 2 280 ἢ, 
Μδηο Ὁ 17} 1δ. 2 170 22. 

ΜΜογουσὶ απο ἀἄοοοι 09 24. 

Μοτγουτὶὶ ἵν Μ γει 5 420 20, Μετ- 

οὐσίαν πὐΐ.1} Ταρρὶϊον δὰ ἤθγοιι- 

Ιοπὶ 14 230. 18 10. 

Μοτιίοηςβ 33 2]. 

Μοβϑϑοηο 207 22, 880 1, 

Μοβϑοηΐ 207 13, Μοβϑοηΐα 18. 

Μοϑίον 189 18, 
Μειαροπίαπι 2 9 14. 
Μίιάαβ 2 3042 5. ΜΙάδο εὐχὴ 2 200 

10. 

ΜΙοϑιοσγασαι Ὠιάγπθυμῃ 2 90 29. 

Μιιιαὰθ9 2 252 29, 

Μίμποτνα 20ῦ 28. 

ποῦν Αἰποηϊοηϑίυπι 2 209 20. 

Μίποτνα [5 202 31, 20 ὕ. 

Μίποῖνγα δῦ Αἴδοθ οἂρία Τγοΐα 

οἴἴδηθα 428 θΘ. Μίποννα {Π᾿ ηγ 586 1 

ἴῃ βοιπηΐϊο δα μογίδίαγ εἰ ΡΏΙ οοΙ- 

ἰδπὶ ἀρσατοάἀϊαίαν 2 187 28, 188 

15. Νίαοτνδο οἱ να δηϊ δι ἐ5 

9 302 18. Μίηοτνδο Αἰμθηδο 2 

200 10. Μίποινδο δάνεσβυβ ΤτῸ- 

δῆ 08 ΔΏΪΠΊΙΒ 169 25, Μίηθινδθ 

νόμος ὄρϑιος 1 6 16. Μίποτνδο 
ἰπ ἰοῃρίαπη οοηΐυρίὶι Ῥαυβδηΐδβ 

2 87 80. ΜΝι- 

Ὡ 177 24, 
οἰυλ 214 ! 
ΤΑΥΒΘΏΞΘ5 Ἶ [ἢ 28, 

Μίυοβ 8 80. 71 13, 18. 

Μίηγαβ 308 ὃ, 
Μιινγαηο5 2 251 [7. 

Μιινυϊάαιοα 382 28. 
Πιοηγϑὰϑ 2 204 20. 

ΜΩρϑδγο ἀθ5 2 2090 0. 
Μοϊοββοῦιπι τὸχ Ἠδίθηυβ. 208 4. 

Μυπηπιὶι5 2 9305 8. 

Μιιβδο ἴ, ̓ Οτρβδυβ 19 8. Μιβδο 8 8. 
ΔΙ Ὁ. 4 14. Κ 61ὴ ἢ. 1:60 7, 

Μιυβάγιπὶ ΡΓΟΡ ἢ οἰδ 6 201 18. οὔπὶ 

ΤἬὨδιηγ γα οδυαπηθη 247 8, Μιιϑὶβ 
ἴῃ πιοηιὶθιι5 Βοθοιϊδο διιβοι δ}5 

ραβϑίοῦ 10 4, 
Μυβειιπὶ 434 32, 

πλϑ᾽ θαι ττἰᾶνϊ ΟἹ ΠΊ ̓ “" (ἀγαθοὺς 
ρον οα]οβυιῃ 2 2910 2 

Μγοοηὶὶ 9300 ὅ, 
Μυτηδα σῆμα 104 . 179 2. 
Μυγηϊϊἀομοϑ 199 Ὁ. 

Μυν 5 420 19. 
Μγϑὶ 218 7. 898 3. Φ 80 80. 

Μγϑῖδο τι! θιθ85 290 2. 

Μγυι!θπδοὶ 980 0, [μοβθυπι ἴῃ οὁΡ- 

Ῥίάσπι βαυπι οοριπὶ 2 12 7. 

Ν βδοῖδα η0- 

ΜΙπούνὰπι οὐἰϊαπῃὶ 

2 84 90, 

Μιιμνι αι 65 

ΝαΑβϑιηθη 65 2 240 12, 1ὅ, 2478, 
Νδαρ ϊαΒ 1100. 2 189 9. 
Ναχυβϑ 211 9. 
Νορδρο 5 330 17. 

Νοίοθιιβ τεϑρέππῳ νἱοίογ 2 207 4. 
Νοποϑ5 2 87 3]. Νεπιθ8685 3Ρυὰ 
ΘΙ γηδ605 2 92 23. 

Νεορίοίομηυβ 200 27. 
γοσπο οχοίάϊι 200 26. 

Νερίπηιιβ 2 240 24. τυτγὰπὶ Τνοΐὰθ 
ὀγονὶς 1898, Ταραξιππος 420 
28. Νορίσμὶ Οποϊιθβίιβ οἱ Οουῖη- 
(5 2 200 17. ἰορί απ ἴῃ [51}}- 
τὸ 14517. Νορίνηο 5866 7 Θαιι15 
2 02 27. ρυ} 5 2 68 24. 

Νρυρίθ8 233 6. 
Νογο 2990 7, 80. 800 20. 421 8. ιὰ- 

ἰ.88 ΟἸγπρίδο, θορἢἷ5, ΑἸ Πθι 18, 

Φ 102 ὃ 5. 

ΝΟΜΙΝΌΜ, 

ποὴ Βποάϊουι τη 
γ᾿». 9. 

15 3], 

Νοῦνὰ 2 118 20. 

Νεββϑὰβ 2 100 17 βραῃ. 

Νοϑιυν 24 3, 188 ὃ, 90. 1993117. 2 

178 7 5644. 181 5εαᾳ. {Πηγβ8ὶ ἤθὴ 
ΒΟ Σν 207 4. Νοβίου 8 βου πη 

Ὡ 214 10. 
Νίοδοαᾶ 2 133 13. 

Νίοδθθηϑοθ 2 70 ὅ. 
ΝΙοδηον 984 8. 

Νδιοῖδα 312 14. Νιορνυδῖ 2 28 1. 

ΝΙσοιιοΐα 2 133 12, Νιἰοοηχοάθη- 

5685 2 07 19 86ᾳ. 

Νιιν 412 9. 4140. 

Νίηυ 210 4. 

Νιηυδ υγ5 2721, 204 3234, 
ΝΙΟΌΘ 120 Ὁ. 

Νίγοιιβ 3083 3. 
Νίβδοὶ αὶ 2 01] 1. 
Ν δὶ οἰποίπηιϑ 2 214 20. 

παρίρρ α Μίποινδὸ δοιὰ 214 27. 

Να πα ΜΠ 2. 21} 2. 2 120 ἢ. 

77 10. Νιιπιᾶὸ ἰὸρ 65 2 289 0. 
Ννοῦς 841] 8. 

ΝΥπρδο 317 0. 430 20, Νγρηδο 
ΘΟ] απ 92 10. Νγμρ θ᾽ 580ῸΓ 
ΡΌΠῈ5 2 03 24. 

ΔΌΒίυΠ 3504 ὃ, 
Νοιοηΐβ χρυσῆ οἰκία 32 

7 10 5. 

2 8 29. ῶ 4, 

ΨῸ2 12. 

Οοοϑπυβ 74 1. 3709 16. 382 52. 
Οοοδηϊΐ ἰηβιῖα 73 ὁ. 

Οεο α! α 2 192 21]. 
Οεάϊρυ5 104 22. 

108 29, 109 ὃ. 
92. 208 7 

Οδμοιβ 201 12. 2 29] 1090, 
Οδηοηλᾶῦβ 180 ὅ. 180 29, 
οἰ [51 10. 
ΟΙγηιρία 2097 1ὅ, 9521 852. 8240. 

900 20, ΟἸγιηρίαο πὶρροάγομηϑ 
420 28. ΟἸγπιρίδο ᾽ν ορὶδβιοάο- 
πιὺ ἰδ}: ἸππἾ5. σον {ἃ ἃγοᾶ 
υὙρβ6}1}179 190. ΟἸγι ρίας ρυδοοο- 
165 23 13, 240 27. ΟἸγηιρίδα 5ἰἃ- 
ἰυὰ6 3904 4. ΟἸνηρίαο 5ὺἃ γϑοϊίδὶ 
Ηἰρραβ ΕἸθὰ52242.11. ΟἸ γπιρὶδο 

)ιῦ. ἢ. 

100 4. 
" 0} 

10ῦ 20, 

210 29, 

420 18. 

980 

νἱοίονοβ 2 228 9, ΟἸγπιρίδθ νἱ- 
οἷον Τραρσθηρβ 977 4, 

ΟἸγιηρία Μαοθάοηϊοα 19 22, 
ΟἸγηρίδοα οογοπᾶ οἰοᾶσίηα 3581 80, 
ἢ. 

νὰ ἐν 29 4, 07 14. 
219 29, 

ΟἸγηρίθιπι 27 29, 
ΟΙγηρὶϊ 2 141 18, ΟἸγπιρὶϊ οορηο- 
6 ἃριιὰ Αἰῃρηΐϊθηβο5 983 Ἵ82, 

ΟἸγΡ5. πιοὴ5 22 923, 
ΟἸ ΡΒ. ΒῈΡΟΓΟΙ Ο ἴον ]8. πιονϑίιῦ 
ἍΧὴ 7. ἢ ὥ᾿ι 

ΘΙ γηΡι 5. εἰ] θη Ι 10, 
ΟἸγΗτΠϊ 918 2. 
ΟἸγΗίμα5, ΟΙν πη ἶα. 2 132 7. 
Ομ βία. Νορίαμὶ ἢ 200 17, 
Οπυρ 8 177 15. 
Οραυμιΐι5 990 26, 
Οτδοῦ! πὶ [δορα Θ 0 18 

308 28 
ΟΥθα5 ἢ“. 2 44 ὅ 
Ονομοπιθηὶ ἀἰν! ας 2 808 18, 
Οτοβϑίθβ ἤδιίθηδο ἰηϑιἀϊαίιν 3907 25, 

ΟΥθϑίθβ τον οἷν Α οο βίῃ 2 391 
20. Οτοϑίϊβ εἱ Ργίαδαθ διηΐϊοὶ εἰἃ 
2 204 20, ἰηδβδηΐϊὰ 2 200 231. 

Ονίοη 3290 1. 
Ουθηι5 209 11. 
Οτορίο 270 90. 
ΟΡ θιι5 Μυβδο ἢ, 13. 2, 421 10,9]. 
2 ἃ. 8. 18. 2 42 10. 0 4, 
280 10. 270 17. οἰπαγα νἱοίον 
Ὁ] κ᾿. 

θιι5 829 14, 

Ὁ χν » 

ἀαίυ 

Ραοίοϊι5 2 8 24. 280 28. 

ΡαθοππΊ οαι αίι5 θῦ 0. 
Ῥαϊαπιοοα 247 ὅ. 2 180 9, 27, 
Ῥαδ!θοίμγα 2910 ὅ. 

ΡαΡὮΥ 2 44 10. 
ΡΠ Ρ ἃ 2 259 7. 
Ῥδη Εοπίπα 2 208 20.. Ρ4ηϊ5 ἰἢ- 

νϑηίαπηὶ 90 22, 
Ραηάδτυ5 2 250 290, 2300 19, 
Ῥηάϊου 20] 13. 

λδηθοιᾶ 2 278 10, 

"ῦ 
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Ῥαηίποα 2 206 13. 
Ῥαγοδο 90 10, τελεσφόροι 139 20. 
Ρατὶ5 170 2. 1909 22. 200 18. 

Ῥαγπιοηϊοηθπι ἰπίογ οι ΑἸοχδηὰοῦ 

2 212 20. 
Ῥαυίποηῖ 142. 10. 
Ῥαγίβοηοη 2 90 27. 

Ραγιὶ 2 240 10. 

Ραβίρδο 2 243 20, 
ῬΡαϊαροῖο 2 100 8, 
Ραϊγοοίυ5 204 290. 251 32. 302 80. 

303 3, ὠκύμορος 328 ὃ, 329 12. 

Ῥαίγυο! οὐ ΑΘ 15 δηνοῖἶα 

204 30. 
Ῥαιυβαηΐαβ ἴ. ΟἸοοπιδτοιὶ 2 177 22, 

Ραχ [6 18. 
Ῥεοράᾶβιιβ 2 62 29. 210 12. 

Ροϊθαβ 22 22. 149 17. 2 188 1. 18 

18.186 19. 23 214 19, ᾿Ιποριὰ νἱοίον 
3 0] «. 

Ῥεοϊοη 22 24. 
Ῥεῖ α 31 9. 29 20. 
Ρεϊορίὶα 2 221 17, 
Ῥεϊορίάδε 168 2. 180 16. 18] 18, 

185 11. 200 28. 2 197 10. 

Ῥοϊορ᾽ἀθ5. Μοηοΐδαβ 179 31]. 

Ροϊοριἀδ5 2 140 1 5. 

Ρεϊοροῃηοϑὶὶ 229 ὅ. 
Ῥεϊορουποβϑυβ 186 29. 208 15. 2 

107 24 5. Ῥεϊοροππθβιβ δὺ ἢε- 

τϑοιἀϊβ τοουρογαία 206 28. Ρε- 

Ἰοροπμ δ ϑι85 νϑι πη 6 018 ΔΥῸ ἢ5. Οὗ 

οΥὐἵατπι ρεβίεπι 108 13, Ῥείορου- 

πϑϑιιπὶ ρογασταὶ Ὀΐο 11 21. Ῥεῖο- 

Ροπηδϑὶ πδίυτα 90 19. 

Ρεϊορβ 294. 140 20. 180 ὅ. 180 

28, 202.23. 303 ὅ. Ῥεϊορὶβ οὐν- 

τῦθ 2 210 15. ἀοπιι 2 221 10. 

Ῥρηῃοίορο 259 82, Ῥεπεῖοροβϑ ῥτοοῖ 

2071. 
Ρρηθυβ 2 9 ὅ. 
Ῥεγααπιὶ βίαίυδο δὉ Νετοπο δοϊαιδὸ 

994 7, 
Ρεγίδηδεν 2 203 13 5. 204 29. 

Ῥογίοιοβ 214 32. 231 8. 303 11. 

812 2. 2 146 17. 156 8. 252 20. 

142 21, 

Ῥεοτϑοδολϊοσχδηάνίδο 41324. 414 27, 

ΙΝΌΕΧ 

οοίονῖβ σοηιῖθιι8 Αϑῖδο ργδθϑίδηὶ 

105 3]. οὐπὶ ΑἰμΘυϊΘδὶθι.5 οὐΥν- 

ἰλπὶο5 248 235. Ἰαχιτνοβὶ 90 19, 

3112. Ρογβαθ μάχεμοι 2 212 30. 
Ῥογϑδαο ντδθοοόσαση ἀ6 θοΙὸ Ρεῖ- 

δἷοο ἰδίονίαιν ἴα βαπὶ Ρουθ θηι 

9211 8. Μοάοτγιαπι ἀυπιὶηὶ 2 287 

28, νἱοιὶ ἃ Μδοοάοηϊθιιβ ὃ32)9. 

αυδηλάϊιι ἱποοϊαπιο 2 207 29. 

αυἱὰ ἀΐοδηι ἀδ Ζοτγοαϑίγο 2 60 52. 

δουνὶ 211 28. Ῥϑυβδυιηι ΟΑΥΟΟΥ 

2 20] 15. Ρρυβαγα δαπιο ὶ 208 

17. ἰωδιϊταιο Ρυθγοόγυτῃ 236. Ρει- 

ΒΑΓ πὶ ποι οὐ μη αποπιοᾶο νϑὺ- 

δογαι 2 300 1Ὁ. Ῥουβαυπι τηᾶ οὶ 

2 61}1. 146 20. ῬοΥυβδυιπὶ ΓΘΌΙ8 

Ροϊαίυν Μδοθά 0882 923. Ροι- 

βᾶτιιπὶ τὸχ ὁ Πέρσης 2 184 25. δι 

[οἸἰχ 38 23. οἷα ἱπηρϑυλιη 4 10 5. 
Ῥουβαγυπὶ τορὶβ ΓΘ οἰ ὰ5. ἱπαη 8 

οὐ 31. 102 27. Ῥεουιδδύι τὸχ 

ἀἰϊνουβὶϑ δηπὶ ἰδ ρθϑία  ἰθη85 ἀϊ- 
νουϑδβ ἰθυγαβ Πα ίδη5 Θῦ 10. (18- 

γπι γϑοίδιη σϑβϑίδηβ 208 15. ροῖ- 

ἢυ5 αἄνούβιι αγθοοβ οὐτῃ (16- 

ἀύόῖο 2 200 1, 
Ῥογβδουβ] 20] 17. 

Ῥριβου9 338 14. 4002. 2 11. 

Ιὸ 27. 10 29. Δὲ »ὺ. 220 0. 

Ρογβουβ Ργιβάασονδο 2 290 4. 
Ῥρουβίοδο {του 09 09. Ῥρυϑὶοδ νο- 

σαῦυ]α 104 129. Ῥογϑὶοὶϊ Ὀ6}1}1 ῃΪ- 

διοτία 210 14. 

Ῥρουβίος; βίοα [λοθδοιηοηΐβ 2 134 32. 

Ρμδοδοοβ 1209 4, Ρμδοδοιπὶ γὸρἷὰ 

28 »)0. 
ΡΙ; ιρ γα ν΄. 00 20, 

Ῥηδοίμοη 2 09 15. κέλητι νἱοίον 2 
Φ097 4, 

ΡΠα αγῖ5 37 30. 

Ρῃμοηθυβ 2 8305 13 10. 
Ρῃογοογάοβ Ργιμδσοῦδα πιδρίϑίου 2 

169 6. Ῥῃογθογαΐβ ποῦ 2 2|] 

30. 
ΡμΪὰ 69 214 30. 220 20. 227 19. 

220 1 8εᾳ. 231 0. 299 1), 27. 2 

109 3. 

ΝΟΜΙΝΌΜ,. 

ΡΒ απο 2 276. 80. 
ΡἈΠ ρρυθ Μαοοᾶο 289 2. Μδοεδάο - 

ὰπὶ ἀδοιιου 812 32. Μδοεάοηϊ- 

Ὀὰ5 αἰϊΐβαυθα φϑπίϊθι8. ᾿πηρ υδ ἢ 85 

δι απι Αὐἰβίοιἰβ ἱπιρουῖὶο ἰγαάὶι 

2 145 22. 140 9. οὐπὴ Αἰποϑηΐθη- 

βῖιι5 ρϑοοπὶ ἴαοὶ! 200 10. ρετῆ- 

ἂυ5 2 200 2. ΡὨΠρΡρὶ βίδίιδ 
πλαί } 8 οοπίϑηηπαία ἃ0 ΑΠ6- 
ηἰθηβίθυβ 2 304 82, βίδίιια 4] 16 Π0 

ποηηΐηα ἰηβογρία 2 805 11. ΡὨϊ- 

Πρρὶ οὰπὶ ΑἸοχαπάγο Μ. ἀθ μο- 

τθτο οοἰοααΐαπι 19 ὅ. ΡΙΝΠΡρο 

ρΡογβυδάθι Αὐἰβίοίθϊοβ αἱ ϑδιαρῖγα 
ἰηβίδυτοίυν 2 182 8, 

ΡὨΝΙ ρραβ βοῦγγα 2 228 19. 
ΡὨΝΠ 5ιιι5 2 251 14, 
ΡΠ οοἰοίο8 200 28. 201 190. 2 157 

21 5. 187 1 5644. 
ΡμΙοίδπι ἰπιονῆοῖς ΑἸἰοχαπάον 2 212 

19. 
Ῥῃοοοηβοβ 3504 20. 
Ῥμοορίοη 2 259 9. 
Ῥῃοθηίΐος 513 12, 
Ρῃορηΐςο5 ἀσελγεῖς 2 1419: ΡΠοε- 

πίουπι κρούματα 2 14 32, ΡΙιοο- 
ποῖ βἰ πηι ίαογα 2 240 26. 

Ρμορηϊοεἶδο [ἢἰοτας 69 10. 
Ῥμοφρυὶχ 22 20. 28 80, 188 10, 
Ρπορηὶχ αυϊάδηι 9584 1. 
ΡΠΟΙι5 2 190] 18. 
ΡΏγνροΒ 108 ὅ. 397 18. 400 20. 2 

232 13. δὐυδβρίοἰοταπι ρου 2 24 
Ἰ. βεγνὶ 383 7, Ρῃγυσο ἰερδίὶ 
δὰ Ῥμϊ!οοίοίαιι 2 188 8. τὲχ 

Παγάδηυ5 2 177 11. μγγριιπι 
εἱ Τυγάοτυπι θεῖα 2 289 2. 
ΡὨγυραπιὶ ναίθ5 Ἠρίθηυβ 2 187 
10. 

Ρῃγγσίὶα 2 44 8. [πη οὰ ΡΒτγνχ αυἱ- 
ἀδοι φαΐ ρογρθββιιβ βὶὶ 2 28 80. 
Ρμγγαῖα Ογοθβο ἰγιθαϊαπι θυ ἢ 8 
2 280 80. 

ΡΠγγαῖα παγπηοηΐα 2 14 31. 
Ρῃνγαία Ρυΐδπιὶ βοῦνὰ 26] 27. 
ῬΡηγγασίδθ πηι ΐογοβ 290 1. 
Ρηγγυοσῖαβ ἰαρὶ8 2 280 14. 

951 

ΡΏγυη68 Τποβρίδοδο βίαια 2 501 . 

Ρῃγυχ Αδβορὶ οοϑηδίυβ 422 ὃ, 
428 11. 

μια 22 22. 208 17. 
Ρίοτγῖα 19 2]. 

ΡΙηάαγαβ ὀχροβίϊιθ. δὉ δρίθιβ πα- 

ἰτἰίὰ5 2 213 17. Ριυἀατὶ δά 01:8 

τοῖν ΑἸἰοχδηάοι 27 6. 
Ριίγδοιβ 61, 12. 8312 8, 2 142 22, 

3, 31} 2, 
ΡΠ Β 188 4. 317 13. 2181] 17. 

Ριγιι μοὶ οἱ ΤΗδβοὶ διϊ οι τα 2 204 

29. 
Ρίϑα 11 29. 
Ριξάδο 2 44 10. 
Ρἰςἰδίγαίια 132 27. 808 13. 31|1 

20 566. 
Ριο 8. 7. 
Ριἰαοιι5 2 204 20. 
ΡιΓΠΘὰ5 184 0. 
ΡΙαίδοῖβ ρυρηδίιπη δηΐθ ἃη ρῶϑὶ 

Ραυρυδπηὶ δὰ ϑαϊαπιηθα 210 15 ε. 
ΡΙαἰαοὶϑ νἱμοὶν Ραιιβαιαβ 2 177 

29. 
Ρἰαίδηιβ δυγοὰ Ρογβίοα 2 184 1. 
ΡΙαιοπὶΘ οἰ απηηϊδίογοβ 2 902 13. 

ΡΙαίοη πὶ Αἰ θη. οοηνθηὶ Ὠῖο- 

Β6η65 148 29. 
Ροάατγριβ 2 8304 12 5. 
Ῥορδηι5 ἵν, ΡΒ υοἰοίο5 2 188 10. 

Ρορθοῖ!ο βίοα 2 134 91. 
Ῥοϊχ 187 24. 205 8. 2197 22. 

Ρυρίαια νἱοίον 2 297 2, 
Ροϊμο 217 18. 2 91 12. 172 14. 
Ροΐγοϊοβ 2 804 26. 
Ροϊγοϊοίι5 227 19. 289 14. 

Ροϊγογαίοβ 270 27. 2 206 1. 

Ροϊγάδπιδβ ΤΙ ββαίηβ 2 277 9. 

Ροϊγσποίι5 227 20, 2 169 4. 
Ροϊγηΐοοβ 2 214 ὅ. 259 9. 

Ῥοϊγχϑπδ ἴπ ἐππλι!ο ΑΟἢ1}}18. ᾿πηηλο- 
Ιαἰα 90 11. 212 19. 

Ῥοπίϊοθπι τοὶ [83 ὅ. 

δάορ8 14028, 
Ῥοηίυ8 900 17. 391. 4011. Ευ- 

χίηιιβ 2 180 18. 
Ῥοτυβ 2 212 82, 

Ροῃπίίϊουβ 

20" 
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Ὀυιδην δε 180 237, 202 11. 2 180 
10, 

Ῥυίαπιῃ5 190ὺ 2, 17 14. 180 921. 
1811,06,20, 182 8. 183 162056ᾳ. 

2 20 17, τὸχ Ριιγγσαπὶ ἃὉ ἴον 
οτὶυπ ἀπι5 δὰ ἀγάπῃ Ἰονβ οοοίδιυβ 

00 8. Ῥείδηιὶ ἴ, Ηρφίθηι 2 187 
10. Ῥεϊδπιὶ ποτϑ 212 25, Ρυϊδηιὶ 
βοῖνα 201 27, 

Ργοοοπηθϑὶῖ 2 300 98. 

πρυϑιθῦδ Ὁ 1017 12. 172 15. 

Ῥγοιθιουϑ 100 231, 101] )0. 150 
8. Ῥεοπιοι οὶ "Πὰἰθὰ β᾽υ  ογα 2 
Ὁ ᾿7. 

Ργορυδοα 27 290, 2 ὁ0 27, 142 20, 
0, 

Ῥυοιθϑιαυβ 188 25, 28, 100 80. 
Ργοίθιιϑ 2 20 80. 

Ργυβοηθθ5 2 1183 2. 
Ῥγιυδίαθ γοοΐβ πο ππθηΐι πηι ἢ 134 

“Ὁ, 

Ριόγοῖίαθ οὐπιὰ 3.214 10, 
(Ριο! θα 5 αὐλητὴς) 424 18. 

ΡγΙαᾶδο οἱ Ογοβιῖβ ατηϊοὶ εἶα 2 204 20, 
Ῥγιδοᾶ 2 271 29, 

ΓΙ 3 178 12, 
Ργιυθ 27 28, 2 181 20, 
Ργεγθοϑ. Ὑ, Ααυΐ ἃ. 
Ῥγιπαονῶβ 2 181] ὅ. Ρυγιπαᾶρογᾶθ 

οαἸ απηηἰαίοτοϑ 2 802 12. Ρυιμὰ- 
σόνγδθ ἀἰδβοίρα! 5 ἴωγ815 2 140 8. 

Νυπιᾶ 18. Ῥγιπασονγαθ πιϑα ϑίοῦ 
ΡΙογθογθ5 2 1006, Ργιμαροταϑ 

Επιρθάοο! β πηδρίβίεν 7, Ργιμᾶ- 
σογῶθ Ῥούϑοιβ 2 200 4. 

Ῥγιμασουϊοὶ 2 140 20, 
Ῥγιπΐα 2 249 8, 
Ργιμίοαθ οογοῦδὸ 2 270 1, 

Ἀ ιοα τδίον 1390 2]. 

ἈΠοάϊ! 3843 28 5. 418 7. 

ποάοσαηο 290 14. 2 206 23. 

ΒΠοάυ5 8015 2 200 7. 

Ἀοιηδο γογβαίυϑ δῖο 2490 19, 950 3. 
Βοιηδηὶ 382 14. θατγῦδπι ἰοπάθηὶ 

2 ὃ8 31, τορὸπὶ ΑἸἰοχδηάτγίηο- 
ΓᾺΠ. ἴῃ γοσπυπὶ τοϑιϊϊαυηϊ 424 

ΙΝΌΕΧ 

24. 5ιαίιιαϑ ἈΠοαϊογαπ ΠῸΠ τηο- 
γότυῦπι 0938 82. 04 22, δ)ὶο- 
Π6Π δὐπιϊγδηίυν 2 1138 10. Βο- 

8 ΠΟΥ πὶ ἀδοπιοι Νιπιᾶ 312 830. 
Ἠοπλ 5 313 27, οἱ Ἀθη 213 

10. 

δοδο ἴῃ ὀχογοὶία Ρογβίοο 72 9. 

ϑαοδϑογαπι [δβίαμῃ 70 9. 
ἃ τη ηἶα ρυρηᾶ 210 1, 
ϑαϊδηνδ θ6 27. 2 206 2, 10. επιρίαᾶ 

Αἰποηϊοπβίθιβ 3810. 
βϑίίαιο ἐνόπλιος Ουγοίϊοα 33 27. 
ϑϑπλΐ ὑγγαηη8 Ροϊγοναίθβ 270 27. 
ϑδιϊογαιη ἐθηρ πὶ πο ἢ8 2 90 

28, 

ϑάρρθο 2 200 24. 
ϑαγᾶθι5 82 12. 

ϑαγἀδηδρα 5 1 12. 27 20. 81 27. 

80 18, 2 202 14, 207 28, 280 8. 
ϑαγὰθθ 2 280 28. ῥργορθ ϑιυιὰθβ 

νἱηοῖὶ Αροβ αι 2 177 20. 8ανι- 
ἀἰυϊῃ ἂχ 2 201 7, ϑαγάϊυπι ἀ0- 

τηΐη5 Μαγά8 2 213 1ὅ. ϑαγάϊιπ) 
γτοσοβ 200 12, 

ϑαγροάοη 104 8. ὠκύμορος 323 
4, 8209 12, ϑαγροάυηϊβ 5ἰαίυᾷ 
370 1. 

ΘΙ ΌΓῸ5 2085 1, οχϑοοαὶ [γα υτη, 

ΘΟχϑϑοίβ δὺ ἴον 210 237, 
ϑαιγεϊ 420 17, 20. 

ϑιαυτοιηαίδο 2 402, δ0 22, 
ϑοδιηδηᾶον 7027. 104 3, 175 20. 
δοδιηδηδτγίυβ 203 28. 
ον 170 10. 

ϑονγίηδὸ 240 25, 250 10. 413 28. 

ὦ ΑΒ 7,91, 49 10, 22. δ0 17. 130 

10. 286 16. ϑογιδάτγυμ τὸχ 84 
24, ϑογιπαγαμη οὔτ Πατγῖο θ6]- 
ἰυπὶ 312 24, 

ϑογ που γοϑιϊα5 2 δ0 14, 

ϑοίϊτιιο8 λόχος 210 22, 
ϑράϊιϊο 18 1}, 

ϑρηιοὶο 2 28] 12, 

ΘΙ Γαπιΐθ 103 12, 2104. 2.137 
"δ, ἪἢὋ ΨΧΖ, 212 ἢ 23 35. 
ΘΙ ἰγ115 το 28 Ό, 

ΝΟΜΙΝΌΜ. 

ϑογοβ 7 2 28 20. 287 10. 
ϑΘΥΙρΡἢΪ 538 8. 
ϑοβοβίγὶβ 908 4, 
ΒΙΌνΠα 251 20. 2 89 21. 
ΙΟἾ Πα 1521. 208 15, 32. 1π5. οἱ 

00}}18 ργΌρ Αἰμθηδ8 277 18. ὃχ- 
ροαϊῖο Αἰπθηϊθηβίιηι 'ῃ θη] 2 
209 117. 
ΠΟΘ Ογ πὶ ουδίοαϊα οαριϊνοταπι Α - 

{6 ηἰοηϑίιιπι 2 29] 13. 
ΘΙ ΟΥΟὨΪΟΥΓΌΠΙ ἰγγᾶηηιβ 40 21. ΟἸ!- 

βίῃθηθβ 180 ὃ, 
ϑιάοη 984 2. 
ΘΙ πιανϑιὶ 424 22. 
δια 2 204 20. 
ΘΙΠΟΡΟ 9ῦ 8, 
ΘΙργ 5 181 9. 
ΙΓΟΠ68 2241}. 410 8, 2 160 23. 

ΊΓΘΠΌΠ ΓᾺΡῸ5 2 12 18, 14 22, 
ϑγὴδ 185 27, 
ΘΓ δοὶ 2 57 24, 88 10. 9] 29, 

92 22. 
0165 121 190. 
ϑοογδίοβ 244 18. 2 3.20. 111 20. 
Δ ἡ τ νι Μ᾿. ἢ] 
12, 184 12. 2409 20, 280 24, 
ΠἾΠ1} 56 8οῖγο δίοαὶ 2317 13. οὖν 
856 δ Ἰοθη ργδϑαϊοανογῖι 2211} 19. 
δοογαίθθ οἰπβαὰθ νἱνθηάὶ γιὸ 
Ὁ 107 20 5. 1991, 19.. Ποπιοη, 
ΠΟ ΑΥΟΠοἰαὶ ἀἰβοίρα! 5. 21 170 
10. 171] 4, δοογαῖθβ ρῬαθδπθπηι ἴ8- 
οἷὐ ἴῃ ΑΡο θη οὐ Παηδηὶ 2 
112 4, ἀδιηηδίιυβ 2 113 4, ϑοονᾶ- 
(08. ΘΌΠῚ ΟΥἢΐ ΠΟΙΠΊΪ τη ΘΘΠΘΥΘ 
οΟΙΙοαυουδίυν 2 1903 22, ϑοογα- 
15 διηϊοὶ 143 232. οἰ πη η΄ ογ 65 
2 228 2. 802 8, οοηάδοηηπαιϊο 
Ὁ 211 29. ρνευάδηια ἢ 214 21, 
ΘΟΟΥα 18. οὐ Ηϊρρία ΕἸδο 60}10- 
αυΐυη 4514. ϑοοναιὶβ ἀθ τὸρϑ 
Ρογβαᾶσιπὶ ἀϊοία τι 88 20, 

ϑοογδιῖοὶ 283 20. 284 1. 
50] 947 17 ἱ. ᾳ. ΑρΟΠ]ο νοὶ ΒΑΘ ἢ 5 

28, 5015 οὕτγιβ 2 θ0ὺ 22, 28, 
01 29. 05 0. 98 11. ϑοιῖβ ἢπεἔι 
βίδίυα 70 9, Π] 15 τηογία 5. 2 63 
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18. 80115 Ἡποάυβ 2 206 17. Οο- 
ΤΠ Π}8 18. 501 Θα 18 5806 Ὁ ἃρυὰ 
Ῥργϑαβ 2 0117. 

ΘΟΙΘη865 2 2027. 
δοῖίου 808 16. 2 146 10. 281] 1. 

204 11. 82. ϑοίοηῃ οὔτη τοθβϑο 
σΟἸοαυσίιβ 104 91. ϑοϊοπὶβ ἰ6- 
865 2 289 0, 8. 290 8. 

Σωφροσύνη 341 4. 
ϑοιαάοβ 122 1. 
ϑραγία ἰδύγὰθ ποία οοηουββα 108 

11. ϑρατνία ἀἁτείχιστος ἃ 284 2. 
ραγίδθ τὲχ Ραυβδηϊδβ 2 177 28, 
Ασοϑ 5 2 1178 2, 

ϑρανγίδηογυτη Θρἢοτὶ 2 117 20, 
ϑραγιὶ 608 1, 4, 9802 2. ϑρανιίαἰδ 

2 292 10. 
ϑριηχ 100 6,9, 14. 108 82, 169 

ὦ, ϑρμίηροβ 409 21]. 
ϑίαρίγα 2 182 7---8Ὸ. 
ϑιοηίον 2 21 18. 
διΠΘηθθοθδθ 2 259 27. 
διγΡ ἢ 4|08 2 180 21. 
ϑυηϊππὶ 90 20. 
π5η 72 δ, 73 ΖΙ, 32. “210 ὃ. δι 

8. ϑιυ515 Πίθηιθηι ἰγϑηβῖρι ΓῸΧ 
Ρογβᾶγιπὶ θῦ 12. 

ϑυθανὶβ 29 12. 210 10. 
γα υβϑηΐ δουῖβ ἱπορία δἀδοίϊ δβίἰᾶ- 

{85 ᾿γγϑη  ! ΟΠ ΒΟΥ} ΟΟη ἰδ ηὶ 
2 298 27 8. 

ϑυυὶ 154 27. Ἰυχυτίοβὶ 80 19, ὅὃγ- 
ΓΟΥ ἢ ἀοπλϊηὶ Μοαὶ 2 287 27. 
ϑυγογαιῃ τὸχ 80 10, ϑ'γγουαπι ν - 
γδηηπ5 Μορἢΐη νϑηὶϊὶ 485 8. 
ϑυτγοσιπι ὑφάσματα 2 285 20. 

ϑγγὶα 418.21. 2 1391]. 
ϑγγίδοδο Πίογδ 69 10. 
συγ ὶ5 9] 17, 22. 98 20. 

ΤἌΘΠΆγι5 2 204 2, 9, 
Ταπίαϊα 239 4, 107 0. 2 208 18. 
Ταναχιρρὶ Νορίυηϊ τὰ 420 28, 
Ταγθηί 2 914. 293 18. 
Ταιβοηθὸθ 2 ὃ] 0, 184 28. Τὰν- 

ϑρηβιιπὶ στοὰ 2 135 Ι. 

1 δέρυδ ἢ ν. 21 3. 
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Ταυτίοα ΟΠπογϑοηθβιβ 2 48 32, 

Τεροα 277 10 19. 
Τοϊαποη 181 12, 
97 2, 

Τοϊοιηδοῦυ5 128 10. 259 31. 

Τεϊερθυβ 261 80. 2 218 18, 20. 

Το ]ὰ5 2 208 ὅ. 

Τοποάϊιβ κέραμος 2 108 19. 
Τουράυ5 2 20 20. 

Τοῦ οἴυβηιο ἰαρὶ85 2 286 18. 

ΤὨΔτγταβ 247 1. Ὁ 2820 10. 

ΤΗαβίογατπι ἰὸχ πιᾶιὶ τϑυοὶ ᾿π 06 Ὼ8 

δὶ ᾳυϊὰ ἱπαηϊπιδίαπι δἰ Ἰαιθ ὁ0- 

οἰἀ 58οὶ 377 10, 

Τηδϑίυπι νἱπαπι 98 8, 

228 12}, 

ΤὨοασοπο8 ΤὨδϑίιβ 577 2, 

Τηοῦδο 200 29 31. ΤΙοθάτγιπι υιῖ- 

ηδὸ 136 12. Τῆοῦδθ νηΐ! Μοῦ- 

οὐτῖα5 αὰ Ηοτουϊοι 1421, ΤἼο- 

045 οαρὶϊ ΑΟΝἢ65 26 11. ΑἸε- 

χαηάον 27 4. Τινθθὶβ ἢδιΐ ὅρϑυιὶ 

08 1. ΤῊΘΟἷ5 Ροβὶία βίδινᾶ ΑἸ] δοὶ 

Ηδγοι! δ 375 28, ΤΗοδὶ5 ΡΒ Πρ- 

Ρὰ5 Εἰ ιουῖβ ορέγϑαι ἀδηβ 20 ῦ, 

ΤΙοῦδο Αεογρίϊδο 2 210 20. 

ΤΗοναπὶ 168 25. 100 20. 397 7, 

ΤὨΡΘΡδΩὶ 1,δοοάἀδοπιοη δ δάνου- 

οαηίαν 2 207 32, Μοββθη 5 νἱη- 

ἀϊοδηὶ Μοβϑοπίδηι 207 17, Τίνο- 

μαιὶ υεἰδίαταπι οαπίι νἱοίογοβ 130 

1. Τπουαποταπι ἀναισϑησία 2 

210 4. Τηοθαποταπι ἰαθααθ ἀθ 

Θεάϊρο 108 27. ΤΙΘθαη ότι ΠΟ- 

[ἰπ6 εἴυσί᾽ ΑἸεχαπάον 2 212 

“7. ΤᾺ θαποΥαπι βοτὰ ΟΠ οΥ5 904 

4. ΤΗοθδηιβ υἰθίοοη (Απιϊθηὶ- 

ἀδ5 νοὶ [5ϑιθηΐ85) 2 270 1}. 

Τηρηϑίοςϊοβ 303 12. 3121. 2 202 

22, 

ΤὨΘοΡΒ 5 4933 24. 434 ὅ, 12, 

ΤῊΘορουρυβ τὸχ ϑρατγι, 2177 20. 
ΤΗογπιοάου 180 ὑ. 

ΤὨογπιοργίδο 211 16, 
ΤὨοΙϑῖοΘ 2 220 32), 434 18. 

ΤὨυβουβ 179 10 3εᾳ. 183 80, 188 

4, 328 30. 2107 27. 299 1ὅ, 

ἀἴβοο νἱοῖοῦ 2 

2 222 2. 

ΙΝΌΕΧ 

Πεῖοβ 2 234 21, Απιδζοῃοπὶ ἀιι- 

οἷς ἀχοότοπηὶ 180 6. Αἰἰϊοαπὶ ΑἰΠε- 

η88 οορὶ! 2 123 6, εχ Οτγείδ βεὺ- 

γαϊυβ 2 291 23, ἐνοπλίῳ νἱοῖοῦ 

2 20] 3, Τμοβεὶ ἰαθοτοβ 349 19, 

ΤΗοβοὶ οἱ Ρ ει οἱ ἀπ.ϊοϊιϊα 2 204 

20, Τηοϑοὶ βιαίυδ 870 2. 
Τηοβρίδα 2 80ὅ 12. 
Τυοββαϊδο ἰυψθδπὶ ἀονοοδηὶ 2192 4. 

ΤΗοββαὶ 2 232 17. ΤΠθββδίογυπὶ 

εαυϊιαίυ5 θὅ θ. εαυϊίαίαπι οἴαρὶι 

Αἰοχαπάᾶον 23 212 28. ἱποδηίαίϊο- 

π65 2 395 8, τὸ κοινὸν 146 32. 
Τηοββαϊία 208 ὅ. 2 96. 181 20. 

γοϑιϊ πιῆ 8. ΘΆγ ἢ 8 ΟὉ ονϊυπὶ Ρ6- 

βίοι 108 14. Τιοβϑαὶ δθ πδίιιτᾶ 

95 20. 
ΤὨοββαίυβ οαὰῦβ 208 18, 

ΤΗοιβ 23 4. 23 1831. 186 19. 

ΤὨτγδοοβ 3907 18. 2 130 15. μαχαι- 

ροφόροι 2 212 29. ΤὨγαοοβ οἱ 

Μαδοδράοῃοϑβ ἀθ ραῃΐοο ρυσηδηὶ 2 

9 21. Τίιταοοϑ Θείδο 2 2407. 

ΤὨγαοῖθα5 ᾿τπυροτγαὶ ΡΕΠ ΡΡΡΟΒ 2 

145 27. Τυταοῦπὶ δαυϊίαιι8. θῦ 

6. Τῆγαχ 204 1, 
ΤὨταοῖα 257 10. 263 20,82. 4227. 

ΟΥρμθὺβ ἴῃ θὰ 15 2, ρατγοὶ ΡΘυβ18 

45 21. ΤὨτγδοῖδο τιιροβ 2 20 2]. 

ΤὨγΑϑυηδοῆ5 2 172 14. 

Τιύὺογάϊἀε5 3098 1], 
Τηυτῖϊ 2 9 14. 
ΤὨγεβίεβ 135 23. 168 19 8εα. 181 

27, 200 17. 2.221 17. 20 ὃ. 

Τιπιαηάγα 2 206 24. 

Τἰπιασοῖυβ 330 18, 343 190. 

Τιαιοιπθυβ Αἴμϑα. ἱπιρογδίον 2212 6. 

Το θὰ5 πηυϑῖου5 δὺ [,δορθάδθηινο- 

εἶ φυοπιοάο ἐχοθρίυβ 2 201, 

Τιπιοιῆουθ εἰδίοοα 1 1 18. 2 0. 

491 11. 

Τιτοβϑίαϑ 105 231. 2348 14, 

Τίββαρθογηθβ 2 209 81]. 

Τίιαηο5 337 28. 21 14, 

Τιι οηυβ 18] 1. 

ΤΙεροϊοπιὶ βίαια 370 8. 

ἰγϑισοράϊα νἶγο8 Π0Ὶὶ ποπιϊηαὶ 300 23. 

ΝΟΜΙΝΌΜ. 

(Τιλ]δηυϑ}) 421 0. 
Τιυῖθ4}}}5 βουνι αὶ Μδοθάομοϑ 21 9. 
ἐγ ἀθὴβ ΑΡρο  ηἰβ 2 111. 
ἰὐἰσ᾽ηία ἰγγπηὶ 298 12 564. 
Τιολβ 189 28. 2 128 9. 
Ττοὶλ 104 8, 430 10. 2 188 27864. 

οδρία 90 7. 428 7. ποι οἀρίὰ 1665. 
Τιοίδιϊ 104 5. 174 20, Ττοϊδηοϑ 

δαϊ05 Βουθᾶβ δηιδὶ 207 2. Ττο- 

ἴθ η 9 δαυι5 208 15, 2. 218 10. 
ΤυΟ 5 189 17, 25. 808 2. 
Τγηδανγίάδο 1790 28. 
Τγηάδιι5 1709 8. 180 20. 181 10, 

94 182 8. 56εᾳ. 200 138, Τγηάᾶ- 
τοὶ δ|΄Δ6 2 107 17. 

Τγριιοη 15 1. 
Τυτγδηηΐβ 17 11. 
Ὑγεῖϊ 3181|]. 
Τγτ5 884 1. 

ὕ1γ8565248..2 187]. 242 10. 2430, 

Οὐθύγδηβ 70 28. ραίγθπι οἱ οοηΐι- 

σον τγοϊθαυὶι 23 122 18. γοάυχ 

206 31. ΡΠ οοίοίαθ ἀὐοὰ μοί αν 

2 108 15. Ὁ] γβϑὶ8β ἀοπιυβ 29 1], 

ΤΠτλπ5 δὺ ϑαίηγηο ὀχϑοοίαβ 2107. 

νδιθηυβ 2 138 1. 
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Ψομποίογυπι Γὸχ Απίοηον 908 18. 
γϑηι5 139 22, 2 87 80. ρταϊη δ 

90 2. [,οπλη 15 τὰ} 1 θ15 ἰγαία 
217 22. Ῥανὶαϊβ ἰἀϊοι πὶ Οχρο- 
16η8 1090 28. Ννρηργὶβ οδ᾽ αὶ πἰδἃ- 
ἰογο8 2 302 17, 

νεβίαθ οορποηλὶηἷθ δα 8. 2 69 1, 
νυ! οδηι5 290 8. νυ ϊοδηὶ ἃγ5 2 29] 

8, Μαίοδηΐϊ οἱ Μίπεύνᾷθ ΔΊΟΥ 5 
Ὁ 802 νυ. 

ΧΑ Π 8 ἢ. 104 4. 173 4. 
ΧοΒΟΡ ΙΟἢ Ἔχβὺ! 148 28. 2 211] 80. 
ΧΡΟΥΧΟΒ 72 7. 211] 15. 247 80. 254 

28. 270 20. γηοηΐθ8 ρου ογδη5 οἱ 
πλϑυΐα ΟἸΡΪθ58. ἰγαὶ οἰθη58 44 12. 
Χονχῖβ δχϑιοϊίυβ 480 14, νορὶὰ 
2 ἡ. 

Ζαϊθαοὶ Ιορ 65 2 289 0. 
ἥρπο Ὁ 1.08. 131". 

Ζθι65 [49 17. 

χρδινυθ 301 19. 031. 2.254 ᾿ιι. 
Ζουχὶϑ 227 20, 
Ζοργγαβ Βαυν)οηϊούαπι ἀοπλῖηυβ. 2 

21 5. 

Ζοτοδβϑίγοβ 2 00 3]. 

ΙΝΌΕΧ ΒΟΒΙΡΤΟΒΟΜ. 

Αδϑοϊιίποβ 2831]. 
Δεβο νυ 2 157 20 5ε4.---162 10. 
Αδβορυβ 21 4. 422 8. 2 249 80. 
Αηδούθοη 20 28. 88 82, 
ΑποηΥπῖι8 σομΐουβ 402 2. 221 26. 

210 80 ---211 7. δηοηγπιὶ μοχᾶ- 
τηοίτὶ 401 10. δηοηνυπιιβ [γυῖ- 
οὐ 2 2018. 8079. Παλλάδα 
περσέπολιν δεινὰν 2340 10. 8Δηο- 
ΠΥῸ5 ρΡοοίᾶ 2 ὅ4 20. 280 7. 
ἱταρσίουβ ({.- Εατὶρ.) 2 208 8, 

Απιϊραίον 288 20, 
Απιἰβιίμθηθ8 2 104 24͵ 
(Ατγαίαβ) 2 200 20. 
Ατομ!οουβ 2 4 12,18, 27. 6 20. 

 Κ. ΜΙΠ. ἸὩ Φ  ᾿ν. 
190 18. 200 18, 91. 

Αὐβίαυο μα 2 108 18. 
Αὐἰβίορῃβϑῃθβ 2 8 27. 108 8, 
Αὐἰβίοίθ! οϑ. ῶ 109 10. 
Οουοη 289 21. 
Οταίοϑ 2 168 18. 
ται 2 8 27. 
Ποιποογίίαβ 2 1608 0. 

Ποπιοϑίϊθηοβ 2883 ὅ. 80 1]. 

ΕρΡΒοτγυΒ 288 2. 
ΕΡ οἸαγπι8 2 00 10. 

Ἐρὶσγαιῦπια ἰπ ἰτὶροὰς Ἠε!ϊοοηΐο 
21] 7. ἴῃ δοάϊθιι Ρὶηπάδυὶ 27 6. 

Θατγάδηδραι!ϊ 89 18, Τμουΐβ ἰα 
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μοῦ 136 11. ἴῃ οοἰυπηηα 2 207 
15. ἴῃ Μιάδθ βορυίοιο 2 5011. 

Ευτὶ ρίἀθ5 29 ὅ. 107 7, 127 8. 207 
20, 241 28, 274 19. 281] 20,27. 
282 1. 420 24. 480 4. 432 23. 
δά 28, 2 157 »0 -.--- 1608, 101] 7, 
207 82. (208 8) 2091 5. 221 28. 
204 205. 257 9, 2602 1. 800 21, 

Ηδοαίδουβ 2 100 12, 
Ἡογαοι 65 Ροηιϊοῦβ 2 163 10, 
Ηδγδοῖ 5 2 109 14. 
Ηεγοάοια5 282 20, 2 100 13. 298 7. 
Ηεβιοάινϑ 20 29, 21 11. (Γυναικῶν 

καταλογος)2} 1, 2427. 25 17. 
1.3 10, 24. 18480. 210 28, 
220 Ὁ. 257 82, 270 20. 2 ὃ 
10, θὺ 80. 109 11]. 208 29, 
470ὺ 18, 19... 278 3. 274 14. 
470 3. 807 3. 

Ἡοιηοτγοοσθηίο 428 20 βεαᾳ. 

Ηοπιοτιβ ὃ 14,29. 47. 829. 10 27. 
10. 0 5644. 20 15.221 15,21. 28 82. 

24 0. 20 14. 27 18,31.28 8 586αᾳ. 

20 15 5ε4ᾳ. 311, 26. 82 8, 20. 
88 3, 238. 8419. 35 8. 40 24. 
ΑΊἹ11. ὁ0 206. 07 20. 71] 88ο6αᾳ. 

Ὁ. 7 ΣῪ Ὁ. 
1.27 Χῦὺ. 139. 21. 2 11. μ89. 
1508 32. 1009 81 βεαᾳ. 17 29, 
170 22. 118} 28. Ιθ0 8 νεᾳᾳ. 
11 234. 212 8. 210 Ὁ. 17 29. 
418 1, 220 39. 2909 ὃ. 2397, 

10, 284 3, 10. 230 190. 239 10. 
240 15. 24] 1ὃ -- 242 ὁ, 2507 
3, 5 ὃ. 9.1. Φὼ 5, 
“0. 30ῦ 109, 24. ϑ00 1, 28. 301 
6. 3171. 392 28, 408 10. 420 
10, 427 27. 4394 18. 21 Ι8. 4 
1286ᾳ. 812,22. 78,10, 179864. 
ΒΒ. δ 10. 9595 210. 4“ι 
20. 48 32. 81 8 56α. ὅ2 7 κρα. 
58 27. δ0 27, 57 19, 23. δὃ9 10. 
00 30. 07 8, 8921. 97 28. 1! 

18, 3130 29.ὄ 131] 18. 190 9ι. 
1508 80. 10112, 103 6. 104 10. 
10ῦ 15. 109 1 ---17Ὁ. 178 10. 
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